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Hnm K.l" W."'"' ttijn mpssßwdzm
aldacunnan ustolisel Michel Neuwonandaial Mar-
tl/ia Qenergl Cuningalises So-

ia iaklMchel plidze Etelä Suomen
kjcunnan/ nhN MPOS (iencral Qouverneuril Wlwls/

Lorkiastsucuisel Greifwil ia Herral/

jreftvil VlölNebohrijn / WapaGcrral
Nar/enbohrlju/Herral Häringan/sMllan/ Espoon/

ja WWn Riodarille/ scc.
Isan IVnalan ffancaickisen rauhan <a laupian siunaulen/

Ruumin j«,Sielun autualiscn teepweydcn/Mt m aina/san-
Zen nöpräfi HERras lEsiyesa toiwottaden!

OrktastSucmnen Herra ja Armollinen Greiftvi/
ssuningalinen Propheta Dawld/ Pvhan Hengen

Mmesta ftno: H anda Sanan suurella E-
>angelzstam joucolla. klalm.- v. 12. Joiden sanain
»nfttzän Ewangeliumin iallmalan Sanan
zenchvxen Vdes Testamendis. se nyt runftm-
usi usiammille tietläwcl on/ lausiammildamyösedes-
andamanpttä/ (uin Wanhas

pZachattasprophttatastapu<)u:



la'Hesckiel. cap. 47. Ella se terwellinen West/
joca juoxi Cemplin Kpnnyren alaidzenitän pain/ oli ntjn spwa
että hän olis sijnä uida saanut. Ia siellä (ojan reunalla) sei«
soit sangen wonda puuta rannalla molemmilla puolilla. Ia
pila ole,nan sangen valio caloia/ nljncuin suuresakin MerH.
Joisasanoisa: juoxewanwedeu can-
ft/ ymmärretä» Jumalan pyhän la puhtan Sa-
nanrunsaus/ ia yldäkylläisys Vdes
Ia wielä Mämmin puhu Jumalatästä Jeremi-
an tykönä/ sanoden: Ia eipidä känengäan toistans
taman/eika Weli Weliens/ia sanoman: Tunne HERRA:
Multa heidän vita caiekein minun lundeman/ sekä pienden
la suurten/ sano HERRA. ;i. vers. 34.
Joisi,ei sitä ymmärretä/ että VdesBstamendis/
ei earwita yhtään Saarnamiestä eli Opettaia:
Sillä se lwlo oliscocoPyhäRammattua wastan,-
Waan että silloin pitt Jumalan tundo tuleman
pallo selkiämmchtt min Wanhus

oli iocaaica
Jumalan pyhä Sana: Jota ensist edespani ia
saarnaisi Lastens edes/ia hänen jelkeens
muut patriarcham Prophetain asti/ ia sijttejäl-
lens prophetat. Ntlncultengin/ ei senqn lewi-äld ia awarald cuulunut/ cuin nyt. Sillä nyt/ eise ole ainoastanspatriarchaltten iaprophetait-
ten huoneisa/eikälerusalemis/ (/ohonaa calckiMlehen puolet/ ymbäri cocoludean maan/ hu-malan Mssyn jäikm/ Lolme kerta /oca wuosi il-

man-



manduman/ Jumalan palwelluren piti.
cuintästä usiaspaicasonkinoittetu.
I.SV. V.4. l)eut./«<./6,) Mutta myös le-
wiäld pacanoittengin seas. SilläLhristus lä-
hetti Aposwlins ymbari caicken Mailman/ saar-naman caickille
NMuin lacharialda »4>v. 4> sijtä ennustettuoli. Heidän änens tosin on lähtenyt calcken Ma
ilman/ ia heidän sanansMailman arin/
Ks. /0,,.?, nljn että mekin Suomelalset/jotca paca-
nalisest (Japhetin) sugust/ olem lllgosnillet/rlinsast
sillä lahioltetut olema. Nijn ettel nyt waadita pää-
Laupungeihin eräkän wuotcza/Jumalan palwe-
lusta wareen mennemän/ waan ldzeeullakin (kqtos
olcon IVmalan/) on hänen pitäiä Kircons/
Lappelins ia Lulmacundans/ joisa/cukinhurstas
Sielu/saacuulla JumalanSana/ juuriporttmsa
edesä/ nizn että minä luulen/ ettei tälläMaalla ole
mondapmckajötca Lahden Penniculman eacana
owat Jumalan sanan cuulemisest. longa edest
tee SuomalaisetKtjttakai HERRA/ silla meidän lumq-
latamkcittaon callisasia/ se kijlos on suloinen ia cauni,. rlgl:

?47. 1.Ia sijtaesil: 106.48. sanocat: Ktjlettp olcon HERra

San.mr/ia Israel ille hänen tapans iaolkeudens. Eihän nain
tehnyt caickille Cansalle/ elka hc tiedä hänen oikeuttans. klkl.

Olimyös ama heilläkin Saarna-



ians ia Opettmans/pyhat Patriarchat/Prophe-
tat/ Papit ia Leivität. Ia tosin ufiatkm toisi-
nani/ni/n/ että pyhän LuningasDaMdinalca-
mon ollut/Fahde/an-
hatta. Nyncuin tästä on kirjoittetu /.

2. jotcasitäpyhä Blbltata (ludalaisten oma!
Kielellä/ cunakin Sabbathina hetdän Synygo-
gaisans edespanit. Meille on hunnia olconlu-
mälan)ei jocuwahwa Lucu/waan nijn monda cuin
tarwitan.Ei amoastans Laupungeis / mutta
myös Pitäjän Kircois/ Fappelels iaLulmaclm-
N!s/ jotca sitä pyhäRaamattua/ etludalaistett
oudotKielellä cdespane/.waan oma!la HitinKie-
lellä. Slllä Jumala on nyt nhn siunanut pyhä
Sanans saarna/ ettei se mnoastans/Mdel eli cah-del Kielellä/ ole meille kirioitettu/ mlitta usiall/non että (ktjtosolcon meidängin Kie-
lelläm/ monen hurstin Slwmalaisen/ pitkällisen/
sydämmellsenrucouxen/ huocauren ia loiwottixenjäiken/ Suuriwaldtan Drotningin/ Drotning
CttKl8 71N 2iN Astvst/
Henoild ylistettäwäji käätvr/ ia Hänen Majeste-
tlns suurell culutuxel/präntätyrl on tullut. Nyn
elta taidamme lunusia/ Me cuulema meidänkieliUäm
josamespndpnct olcmma/Jumalan suuna tekoia.
la/oca oppemalom on/ tmm sanoa/Awen/kutoneen, i.dor:

A yi Man



man pphan Cuningas Dawidin cansa/ sijta?sal: ,, ,y
Kljttllp olcon HERra Jumala Israelin IVmala/ jocay,3
nans ihmeitä ceke. Ia ktZtetly olcon hänen cuuluisa nimeneHancaickisch/ jaca/cki Maa tavteltäkönhänen cunniasians/A----men/Amen. 2. Ijaises muistospila hänen Malesietins rn-coclla hänen cdesiäns/ sijtä, rsal. 20./. 1.2.;. 4.5. ftnoden»HERra cuulcon sinua hädäsäs/Jacobin IVmalan nimi si-nua warielcon. Hän laheltäkön sinulle apua pphästa/ la Zi-onista sinua wahwifiacon. Hän muisiacon calcki sinun ruo-cauhris/ ia sinunPoltouhris olcon lihawat Sela. Hän an-
daconsinulle mitä sinun Spdämcsano/ ia päältäksncaicklai-

5. NMnForcktastoppenultten OEr-ramedest/rucoeleman jotcatämän pyhän työn Ju-malanarmon cautta hywin cilcanet iapäättänet 0-wat/että he tämän heidän suuren ia arwomatto-man waiwans edest/sillä palcalla maxetaistn/ jon-
ga Laicklwaldiaslllmala/ on luwanut caickille
hurstaille oppeltmlle/ /osta seiso

On myös meillä monda muulta tarpellista
Kiriä/ cuin owat/Rucous-Wirsi iaKäsiKmat/nqn myös Saarnat
ia Postilla/ luhlain/ Sununtailt ia pyhä Pai-wam Ewangellumitten ylitzen. Kuitengm on
wielä/ monicahtamia
Wuosi oläinllic Illmalan Seuraclmnas saarlla-mn/cuin owat: RucousPäiwinä/! jälken oomimcZm
KuZgtinnum Herran Ehtolllnen cyncio gcnergliz Chn-siufen P-Znsn HisioriiM 5 lidzm. Ia Saama Chrisiu^n

Hall-



HaMMlsesi: Jotta ei ole wielä tullet käätyri/jon-
aun oppenen Miehen caulta/ meidän Kielelläni.
JottaWnä(ehkä Epäkelwotoin)olen ylidzen cad-
zonut/ ia muutamain sanani multain/ jottaei mui>
takieliä ymmärrä/iacuitengin lukia taitawat/ a-
nomisen jälken/ PränW andanut lulla. Sillä
sitä piendä leiwlstäistä/ min hurscas Jumalami-
nulle lahioitanut on/ en ole tahtonut/mahancalwa
senuscotottoman/ ia telwottomanPalwelian ta-
ivalla/ jocaheitetlin ulconaisen ptmeylen/ josta sei-so: 25. T-e?/. 24.(5'zc>. Waancaupita.
Silla jos minä unhodan sinua Jerusalem/ nljn olconminun
olkia Keten vnhodettu. Tartueon nnnun kielen suuni laken/
ellen minä sinua mutsia.
että IVmala/ ia medänArmolinen «Hsiwaldam/
on meille lähes toimittanut präntäjän. Mutta
että minä olen rohiennutnämät/ heidän Greiwil,
lisen A. corkian Nimen alla anda prätättä/ owat
syyt usiammat. Ei että G.A. joca jonuoru-
desta/ corkiasa Msaudesa on ylistettäwäst plöScas-
wanut/ ia wieläkin sekä sitä pyhäRaamattua/että
corkiastoppenuitten Miesten Kirjoitusta corkial
ymmärryrei luestele/ ia wisust/ jpcaalcaoppenuit-
ten Miesten Saarnoia cuuldele. Jota tekemän
myösHEßra käffecaickia: 5. Z> ja
cudzuneautuari. l<«c. Mi-tä tarwidze,- waan etläT.G.A. /. El ainoa-

stans



stans mcasta/ Jumalan pyhä Sana/ multamyös Kinoin Schouluia/ ja nyta personaita/
cuinnljsa työtä tekewät/erltwmalsella halulla ra-
tasta toimlttgden ia jaeadenheille/ hetdän tarpeli-sen Zlöspitamisens ia elatuxens. Wiela sijttck-
km el myös suutu woimaspita/ suurell cululuMl/sitä ylistettawa ia ei ainoastans meille ia melbän
LapsiUem/ täsä ArmonMnis/ multg
myös lewiäld ia awarolda mualla asuwaisillesangen tarpellista Schoulua/ mmiletys Biörn-
boris. lostlewltille/ el ainoastanstasaSuo-mesg/ multa myös muisa Maacunnis/ mouda op-
pennutta ia tarpelista Mesta/ MHengelises et-
tä Wallmaliseswlras/Sunntalllsten m Hywin-
oppenuitten Miesten ia
ten ylistettäwall ghkerlldellfunclamenttia ia peru-
stosta laffennet owatlewinnexi ia haionnenlöy-
taän nimittaln Oppettattten ylöspltämlscxi/ tzol-
homtsexi ia awM jotawuosi runsast anda suo ia
lähiöittä. Munalla
Jumalan Kinon ia hänen Geuarcundans hol-
hoja/ ja T. G. 21. zsorciasucninen Greswmnansen imetM.
on naiden holho/a: Nqn han on myösKhristu-
Mholhoja/ tämän caltatsentyöntd-
zellens tehdyn llike> Kwck. 25. s( 40. Ia nqn-
MNsamasLugllsv.42. seiso:



Cuca ikanäns suolta phdcn naista wehlMMistkplmMawesipi.
canlla/air oasians Opetuslapsen nimellä/ totisesi lanon min»
teille/ ei hän pidä paleata oleman. Ia MeoltMMeWel-
capäät rucoeleman hanast T. G.A. erest/«a suoman:
Hän on ansiollinen ettäs hänelle sen teet. <5 M hän rawsia
meidän Cansam/ iarakensi meille Synagogan, l. uc.- 5-

2. Että Teidän G.Achmmänäls näzsiä/cutn-
ga täällä Teidän G. A. GreifwillseSLählus/lu-
malata palwellan/ hallen pyhä Sanans saarna
mniaopetetan.

3. Eeeä TeidänGreistvilinen Armo on olluk
aina ulias/uscollinen/ mhollineniawäkewäsan-
gar/ Jumalan Semacunnan/ ialsänMaane-
dest Vihollisia wastan/ jonuorudesta. i. Hiilien
Aumngalisen Ma/estetins/ eorkias cunniasmm-
siettawan/Kuningas GVftaff Adolphin sen suu-,
ren aieana/Puolas/ ia sijtlen Saras Keisarita
wastaS. T. Hänen KuningaliscnMajesielins/
Drotning FHRistinan aicana/ sekä Sarasetta
Danmarkis/ wlelä sijtlekin <jota myösei unhotet-
tamanpidä) suurella walwall/ ia ptMliselläni-
mlttam/ Sahderan ajastaicaisella/ Fangiudella/
Waldacunnan ia Isän Maan Vihannesten tykö-
nä kärsinyt pallo paha. Nljn että myös Hänen
K. M. Dl otlnngi Khrisiinan/ TeldänLxcellent.
fin hywäst ansiosi/ ta lolkeist sangarillisist atruist
PN tullut keholteturl wtkian Greiswlllsen sää-

V tpn



McorgottH ia Me Maldacunnan <30n612l SotaHerran'/ ia Sodan collsZiumija/
armoilisimmast asetta m panna. Ettei tämänkal-
taiset faäta uliat ia sangarilllset työt vnho-teturi tulisi/ ntjncuin ullast Sangarila Gideoniwastan Stchemiterit teit. Joca myös Hengensa
altlM andoi Heidein edestäni .luckc. 5, v. Waan

mmsios pysylsit.
4> Htm' tämän/ ehkä halwan/ cuitengin hy-wästaicomisest canst/ kl/wlllsu-deni neytläijill G.A. wastan/caickcn stn hywM

lalauplunedest/ cmnT G.A. coco Gaarnawir-ca' yhteisest/ aina ia
Grelfwin Lähnis olestelewatfta waftan/ osotta-NUt/tehnyt ia Näyttänyt ON. Cciickein nöyrimmastru-
coellen/ että ?. G-A annais tämän lyön häneNcns/ ntjneuin
Kijtollisuden merkixi kelwata. )a mmun Epäkelwotloman
tasähusnommaslanöprimmastilasan/ armollinen holhojan/
Voimallinen aultaian/ ia hurskas edeswastaianollatchdois.

Teidän Greifwillisen Armon/minun armollisen Herwn/ i«
TG- corkiastsucuisen Greifwinnan/ ynnä?. G. A. Pen>
listen/csrkiastsucuisen nuorten Grefwein ia Grefwinnain/ntjn,
cuiumpss/corkiafi plistettäwän coco T. G. A-Greifwillisen
lamilian ia Huonen cansa/ Jumalan caickiwaldian suojelu-

ia wHtieluxeen/ nylt ia aina ljancaickisccn ia loiwottuun
Rauhaan/caikein nöyrlmmäfi andadcn. Hwjlljs »;<

Päiwänä Elocuusi»»/ 1654»



Pckwck (hhwät Khrisiilpt)
RucousPalwHn: Sentähden etla
Seurac«nda/ cauwan näinä Pai-

on coconlullut/HERraneten tarpeitans
candamatt. Ia owa« nämäPäiwät afttelut ia
päälle pannut.

Hhp ChriMna,

SAARNA
EnfimmcksNti Rucous (Mnantaypalwanä/

jälkeenvominicam V.oZgtionun^».

IntroltUs.

~ Cosca Wiennas/ ustat ia suuret Maan jarisipretolit/
lihn ettäKircot ia corkiat huo.net cuklsiuit. mpös yön
aican/ monet cauhiat riecumisee ia julmat porut cuuluit/ jol-
ca mondapcliälit. Sikälikin Sathanas ia ne riettaat Hen«,
getPorsaisijn/ Susijn/ ia muihin medzän Petoihin/luma-
lan sallimisesi/ Ihmisten Spndein tähden menit/ jotcaei aino-
asians tietä/ mutta mpös kyliä ia Caupungeita myöden/ julkis
sest/raadellen nuoria ia Wanhoja/ Miehiä ia Waimoia juo<
)rendelit. Ia että laman callaiset usiat ia surkiat walilUM/
jocapäiwa cuuluit.
WiennasPispana oli/ cuulutli ia päälle pani/ Colmc Paasio-
Rucous Päiwä- Ia wahemman titanian teki. Ia sijtte
idze Paawilda/ joca Limplicius culzullljn/ wahwistetthn/
jälkenChrisiMn Syndpmän Wijsisala Ajasiaica. Ianäin
tämä rangaistus aseiui.

z. CoscaRomalaiset Paas?on aicana/Pausiasnä HCR-
ran Ehtsllisia pilaansa/ paastoisit. Nljn hesillen plönspö-
Ms ja' juomiscs/ hvppamiste ia caickinaiscs elit.

B lj lon.



DtMtHdm IWaIH iHihöiteliP/ ttffn «tahän lähaytti heil-
le suuren Ruttotaudin/ jocanijn julmaoli/ että Ihmiset/ tiellä
hppys ia Pöydän tykönä ollesans/ juuripicaisesteuoljt. Ntjn
myöskastenäns puhuisans/ cosca he aiwastamanwpelsitakildtt
Hengensylönannoil. Ia sijttä heille tuli/että cosca
jocu haucotteli/ nljn hän Ristm merkin eteensä teki. NHN
myös/ cosca jocuaiwasiawan toisensa cuuli/ juofi sen tpgö sano-
den: IVmala sinua autlacon. Jotca tawat myös meille/
hcildä tulleet owat. Jocaäkillinen Tautioli hänen alcuns sij-
tä saanut. Että Tyberin wirta siastans iapaisui/ nhn/
etla se ylidzen Caupungin Muurin kääwi ia monda huonetta
cukisti. Sillsln sihen wirtan/MatoiniaKärmetten palious
lastit/joita wcsisiallenstulduansvpolti/ ia laineet reunalle a-
joit. Joiden mätänemys/ pahan lshkän annoi/ ia coco il-
Man täytti/ ia cohta tarlluwamen rangaistus nousi Josta
ensin I?«l2I!U5 Polvi/cuoli. longa sian QreZc»lius
ZnuB tuli ia swremman tltanian asetti, 592. Vicle
plurg in dalcnä,Kom. 6c gpucl
«lc:lnventalll?uzrerum cap. ii. Ia waicka nämätRucous
Päiwät silte Pmwilaisild/ manel.taicauxcl ia Epälumalatt
palweluFel sogaisiin. Cuilengin owat he wielä ntjldä oikcilda
Christityild aina wslmasapidetptl. Ia waicka ei meille (klj-
<os olcsn HE3?ran IVmalan) ole tämäniltaisia cowia ia
cauhioita rangaistllMtapahlunul/ cuin näwät lnetellm owat;
Cuitengm mnlleon m?nda muuta syytä/ jonga tähden me o-
lemmawelcapäät nämäl suurella lumalisudclla/ pitämän.

~ Klji eam.ln Jumalala caickein hänen hywain tecoinsa
edest: H>!nett pyhän Sanansa/ R.iuhan iaTerwepden/ tain
ja oikiud, n/ Ruumin rawinon ia Hengen cohlulisen plöspilä»
Miftn/ ia muiien Hengellisten iaMailmallijien tarwettene-
desi. Erinomaisesi että hänen Jumalinen cocka Mneste-
tjns/ suuresi armoMns/ on mckä larttuwaisist/ tt>aarallij?it/ ia

mpr-



MychWst Taudeista; Micuin Myös
lckMUsist, mcdzein Pedojst/armollisesi wariellut ia suojellut.
Ia ftno >-an pnnä Dawidin cansa: Kytä HERM NN-

2. RucolleMiM/ etla laupiaa IVmala/ wieläkin/ tahdcis
hänenP, Sanansa/iain ia oikiuden/ ylhällä ia rrolmasins
pltä. Ann us Rauhan ia mwepden culkcfin/ estais Rucon
ia myrkylliset ftiraudet ia Taudit/jotca «ahan wUcdt si/
enämimn cmn lijckuwat. S iunais Wuoden Tu-
lon iaPellon Hedelmän (jocanpt sangen hcicfo on) aina mui-
stamia ttMNusiainmiläDalVid sano: Cmä HERRA
edzistelet Maan jaliotat sen/ ia teet sen vlön tiM-

Jumalanwirtaonwettätapnalls/sinä caswa
kat heldanlywans/tttas näin Maan walmzsmt.
Sinä juotat hänk wawns ia castat hänk kyndöns/
satella/sinä ne pehmität/ ia siunal hänen laihonss.
GinäcaunistatWlwden hywydelläs/ ia sinun a-
ffeles tiuMwatraswasia. Seijo sijnä?la!m.- 6;.^.
li. 11. ,z/ Ia ettei HERralVmala meidän kijttämällö«
myden tähden/ estäisi tgrpellista castetla nijncuin hän Amos
Pröphelan tykönä uhcasanoden: Mnä olenpitällyt le-
lldäpois saten/ costa wieläcoimeFuucautta oli e-
lon aicaan/ jaminä annoin sata vhden Laupungin
päälle/ia toisen Laupungm päälle enandanuttan
sata. Mdm pellon päälle sawi/ia loisen peldo/
jonga päälle cl satanut/ cuilvetui. 4.
Ia että me taidsijim nältä caiM Jumalan mielen jelken m-
collla. Nljn anocmn että hän wuodatais meille
am«Gis mwiyenHMM/ 12. io. Ia että me

B Yi myös



Mpss hedelmän Msa taidaisim tämän PaiwD P. Ewattge-
liumiacuM. Sanocam: M nmdhatl/jolaolttNl-

iHullatei-
on NMä/ jamette puoli

pösiä hänen tpgöns/ ja sano
hänelle: Wäwän / lainas minulle
colmeEeipä: SilläminunNsiäwän
mli mattasi minun tyZoni/ ja ei mi-
nulla ole Mitä minä panen häneu ete-
elw. Ia hän wasia huonesiattA älä
minua waiwa/ owion jo suljettu/ja
en Minä woi nosia sinulle andaman.
Wmä sanon teille: elleihän nouse ja
anna hänelle/ että hän on hänen M-
wäns/ nijn hän cuitenZitt hänen shke^

rudens



rudettstähdett nouse/ jaanda hänelle
nijn cuin hän tarwtdze. Nijn minä
mpss sanon teille: Nnocat/nijnreil-
ie annetan: Edziket/ nijn te löpdet:
colcuttacat/ nijn teille awatan: Gll-
le jocainencuin ano/se saa/ia jocaedzise löptä/ ia jocacckutta/ sille awatan.
Ouca teistä on se )sa/ joldapoicaanoLepa/ an-
daco han hänelle kiwen t )a jos han ano
andaco hatt hänelle Kckrmen! Eli M han ano
Muna/ andaco hän hänelle Schorpionin! Jos'
le jotta pahat oletta/tmdatte hywta lahjoja anda
leidä n Lapsillen/ palio enämmln teldäli Talwallt-
nen Isan Pyhän hengen anda sitä anowaisille.

minua hadasiis/ nqn minä autan si-
ia sinun pltakattaman Sano

IVmala Cuningallisen Prophelan Dawidin cautta/
50.^.,;. Joiden sanain ccmsa/ lkhrisiuxcn KircoUe ia Eell-
tacunnallc/ sangen edespannan/ mitä Ristin
iawastomkaymisen aicana/elccnsä ottaman pita. Nimittäin

joca



Mcadotuxen wie/ jotamonda waeldawae.^//.-
?. /;. ,z. 24. Silla coellelmuslietä auda/ että
costa risti ia wastojnkäpmiiiM päälle tule/ ntjn moni
silda oikialda lielda. I)xi osa rupe nuriseman ia napiseman
HERRA IVmalata/ ia hänen Isällistä edescaozomistans
wastan/nijncuin heille wäärintapchvuis/ ia sanowat: Mitä
minä olen rickonut iaSyndiä tehnyt/ enammin cuinmuutcan
Ihmiset? Ia ei muistele eikä ajattele Salamoninneuwo/
jocaftno: Poican älä Herran curitusta hyftä/ ia M
ole karsimatoin cosca hän siliua rangaise. SM
jotaHHRmracasta/ sitä hänrangalse/ jaon hä-

nelle otollinen/ NMutnPolcaWilcns. z.
n. sc 12. Näin on moni lehnpl/mjncuin Israelin Cansa

Corwes waeldaisans.
Mosa taas/ edzi luwattomia Welicappaleita/ ia tahto nljden
cautlaapua idzellens tnscasa/ ntjncuin IVmala armahtacon
ia paralcon/ mondaowat tehnet/ ei ainoasians wanhan alcan/
NtjncuinAhasia/josta seiso. 4,«.eZ:1. v. 2. Ia Achab/ jcsta
; «.eZ: ,8- v.lB. seiso: Multa myös nytt tähän aican röhki,
afi pelkämäta juostan Epäjumalitlen/Welhonaisten/Puhelis
öitten ia Neuwoitteu tygö ntjn taicauM ia monen muuhun,
hnlluten/ nljncuin usein scncallaiststa cuullan. Tamäncaltai-
sia erhetyria ia hulluut wastan/ sano idze HERra tasä/elta
hända pita rucolltaman hadäsa. Nljncuin myös Osean lp-
köna seiso: Tulcat ia palalcan HERran tygö/ sillä
hän on meitä repinyt/ hän myös mettä paranda/
o/e<e6. T,. i. Ia v. «s./, cumarla-
cam/ ia polwillem langelcam/ ia mahan laftecam/
H meiohän luojat! eteen. Siliä hän on
meiyän IPmglam/ lgme hänen elatns Lanftns/

ia hänen.



jähänen kattens iauma. Ia costa me näm/eemme/nlln tasa
on meillä Jumalanlupaus/ että »ne tulemme cuulturihanelda
nhncuin myös Dawid tästä kersca sanoden: Ahdisiuresani
rmoilen HERra/ m pargun nnnun IVmalani
tpgö/ nijn hän cuule minun /ia
minun huutoni hänen edesäns tule hänen corwins.
?sal. ,8. v. 7. Colmannex opetta Psalmi/ mitä meidän sijo
te cuin mc olemma tullet takeman/pita jaHERratahto
nimilltain Keitosta. Ep meidän pidä vnholtaman sitä hpwa
cuin HERra meille tehnyt on/ waan pnnä Dawldm cansa sa-
noman: Kt/ta HERra minun Sielun/ ia caicki
mitä minusa on/ hänen Pyhä Nimens. Kijtä
H E Rra minun sielun/ ia älä unohda mitä hywck
hän minulle tehnyt on. /. 2. Sillä
jos ep Herra kärsi sitä/ että me maDM pahaa pahalla ? K,om.-
,'.:v.14<20. i.ker.ziZ. kr0v.25.-21. Sitäwähemmän hän
karst/etlämemaxam hpwän pahalla. Sitä tahto myös P.Pawali sanoven: Kilttäkät caickeinedest: Silläse
on IVmalan tahto telstä IEsMs.
~ Ibell:;. v. 17. ,8. TM tawalla myös Chrisius/ läsa tue-
tus Ewangeliumis/ täffe meitä rucoilewan ia sano. Nno-
cat/ Rucoilcat/Mkuttacat. Ia lupa myös meidän ru-
couM Mkille/sanoden: Nyn te saatte/ Löydättä/m
teille awatan. Ia lovetta tämän Ewatlgeliumin tällä lu-
pauxella/ sanoden: MnunTaiwalltNenlsänanda
pyhän Hengen anowajsille.

TämäEwangeliuw yhteen tule meidän Chnstilliscn Opin
Pääcappalden cansa. i. Toisen Kästpn eansa Herran iais/
Sinun OERmslVmalas mme ep sinuupldä

K tur-



eurhan lausuman/ waan caikes hädäs ia tarpes
ki/ttämän ia ylistämän, r. Ensimmäisen 2lm-
culuren cansa/meidän ThristillisenVscon Tunnustores/cusa
me mnnusiam ia uscom/ Jumalan edescatzomisefi/ meillen cai>
kinaiset t npee tulewan. 3. Coco Pyhän Ija meidän Ru,cansa. Paremman muiston ia pMrtaisten sclkiämo
man lähden/onläsä Cafi Cavpalelta/ joista tu<
tewaari otla.

I. Cwingi Christus neuwo meitä/alinomaisenrucouren.
!I. Cuinga hän osoita/ IVmalan caikella muoto/ mei<

d«nrucouren cuulewan. Ia jo» ey hän ain anna meille nw
«ameanomme/ntjncuitenginhänanda sen cuin hän näkemeil-
le hyödyllisemmän olewan.

Ensimmäinen Osa.
losa Meillä on Colmet Cappalctta/joista on wMiottsF

minen.
i. Gijtäsppsiä/jonZachdettichN'
sius tämän WertauM on sanonut. loca on/Ru-
tOUM ahkerus.' Silla Icosca weldhän Wapahtajam
Chrijius/ oli sen caickein parhan rucouren muodon/ jonga me
cudzumtne/si/i pyhäli/ Isa meidän hänen Ope-
<!,slc,psillens/yhden heisiä/ anomisen iaRuwuren jälken/ joca

smoi: HHRRA opeta mettä rucotleman/nljn-
tuln Johallllesfinombl hänenPpetuflapsenS ope-
eanut. Nljn HERra/ ei tahtonut sitä/ että he ainoastans pi-
<j tietämän senrucouren muodon: Multa myös että he olisit
ahkerat rucouxes/ l!, ei sihen suntww. Nijnmin myös P-
-6ucan tykönä seiso: AlNztulerttcoillaiaeiwäsyä
P.PMalikäffesanodenz HKatalmirucou/cs. «.c>w.,i:lH.



Ila ».'rkell'.;: 16. sano: Rucoilcat lackamat. Sille Ihwi>
set owal luonnosians sencaltaisct/ että he aina IVmalan tah-
dosta meitä wastan/epäilewät/taicka heidän mahdoltsmudens
tähden sencallaiseld HERrald/ cuulelda. isaicka luulemat
hänen suuremlwlda ia corkiammilda astoilda estettä. Josta
seura/ että laicka harwoin/laicka eicosmn rucoilla. Ia jos he
joscus rucoilewat/ ia ei cohta mielens jälken saa anomisians/
nijnhe perätti poisheilläwäl ??tjncuin Belulian
Caupunginasuwaisel teit sanoden: Jos el meitä Näinä
wijtenäpäiwanä auteta/niinme teemme niincuin
ee anonet oletka. 7. V. 2;. longalähden ludlth
nuhteli heitä eowin/sanoden: Mitkä te oletta/ että ts
kiusatta Jumalatar mm sowl armokerjätä/
waan pikemmin wiha ia waino. te
asetta HZRralle ajan ia päiwän teidän mielen
jälken/ cosca hänen pldäts auttaman.
,2. ,z. Tätä ei myös Chrisius JumalanPoica tahdo/että me
näin suutumme rucoilemast.- Maan että me olemme pysy-
wäistt Jota hän tällä Wertauxella teke sanoden?
Mlateistäonpstäwä/jamene puoliWstä hänen
tygöns/ ia sano hänelle; Mäwän lainas mi-
Nlllle colmetLeipä: fillä minun Mäwän tulimat-
cast minun lygöni/ ia ei minulla ole mitäminäpa-
nen hänen eteensä. Ia hän wafta huonesianS;
2ilä minua waiwa/ owi on jo suljettu/ia minun
Lapseni cansani macawat/ ia en minä woinosta si-
nulle andaman. Minä sanonteille: ellei hän p-
Mnouse ia anna hänelle/ että hän on hänen Wä-



azatts/ ni/n hän cllitengin hänen ahkerudenstäh.den/nouse ia anda hänelle/nl/n mondacuin hän tar-widze. Ia näin osotta/ cuinga wakewä ia Voimallinen ahke,ra Rucous on/ nimittäin että se saa mitähan pyytä ia rucoile.longahan paatta/ sanodenz Mocat/ teille anne-
tan: Edzikät/nijn te löydät: Folcuttacat/nijntetlle awatan. Silla jos tämä Kylänmies talla colcutta-
Mlsellaowen päälle/on lepytetty ia pehmitetty/ nijn että hän«ummingin/ waicka han stn enstn luki/ ia ei tahto,
«M nosta/nouse ia anda/ ei nW monda cuin hän anoi/ waan
nljn monda cuin hän tarwidze: P.,1i0 enämmin IVmalameidän racas taiwallinen Isan/ anda meille mitä me anommeiatarwidzemme.
.

Josta mecuulem/etteisijnäkylläok/ettämee-
tätt/ cari/ eli colmelainocfians rucoilemme/ ia fitte hplkamme
NtlttcuinmonicahlamatkarfiMattömättekcwat/ jotca/ cosca ei
he cohta saa/mitä he rucoilewal / peräti rucouren hylkawat/
ia plönandawat. Ia nainkiusawal heidän HERrans IV-malalans/iahänen wihoittawat. Joista luditha puhu: /u>cjich. 8:11.12. Ia nam owat Israelin cansa tehnetCorwesaheidän wacldaesans/napistenMosesia roasian/sanoden:«^tstä me juomme! ,5.-24. (si/-. 2.
Mncuiumpos Mob.;:,. )er.2o: i;. Waanmeidän
pitä oleman kärsiwaisetrucourcs/ia ei schen suuttumau. Nijn-'
cuin ludlcha neuwo Caupungins Päämiehiä/ sanoden:
Terackat Weliet/jotca wanhimmatoletta/lohdue.
tacatKansa puhellan/ ajatteleman cuinga meldän
Isän myöskiusattin / että heitäcoetellmsin/ jos he
palwellsitlVmalata sydämestä. V?ulstuttacat
heille/ että meidän Isäm Abraham monella m-



walla coeteldin/ ia tuli Jumalan Miwchi sitte
cmn hän moninaisella ahdisillrella coeleldu oli. )u-
--clitK. z: 21.22. Ia Apostoli P.Pawali käffe meitä sanoden.-
Rucoilcat lackamat/kljtttlkät caickein edcst. Silläse onlumalan tahto teistä les.i.^K^s.i<<.
i7.?Wn Dawid on tchnpt/ ntjncmn hän idze todista/sanodcn:
Puoli Wstä minä nousen sinua Ottaman/ sinun
wanhurffaudes ockuden tähden. ?s2lm. 115.v. 62.
Nain Chrisiuxen Apostolitowattehnct/ 1:74. Ia Cor««
«elius Sodan Päämies. Nijncuin Engeli todista hänestä
sanoden: Sinunrucouxes ia almus owat mmstelut
Herran edessä. 4.Miden Pyhäin EsimeMplta
tnpös meidhan scuraman/ ia ci suuttuman waan odottaman
HERRA.
2. WereauM selttpxesi.
Zstäwän cansa/ joca matcasttygöon tullut/ ym-
märretä»/ Risti ia wastoinkäymps / jocacudzu-

(wierqri) i. Tulemisen rahden/Silla nljncuin
Wieras ei ole aina mcidan tpkönam/waan tule lpgöm. Nljn
Rijii ia »vastoinkäyminen/ ei algusta ollut meidamlpkönäm.
<3en, -: 2/. MultaEsiwanhemmiltcn/ sen pahcmbi/ lange-
wifen eautta/tuli meidän tygöm. Ntjncuin sano:
Mdenlhmisen cautta on SvndtMailman tullut.
Kum.;: 11.2. Ntjncuin/ ei ufeingan painane tule/ waan
tuo muita myös cansans. Nhn irastoinkapminen/ harwoin

tule waan hänelle on Cumpanelta cansans/ S<l-
Nanlascus smotatt- cglZmitgz Ia nijncuin
kärsiwallisen Miehen Hiobin Esimercki sen pldakpllälscst lode-
Fimptta. lom yhtenä Pälwänämlstais/

C ig wG



WO sam paria Härkiä/wG sataAsia/ Seidze-mentuhattaLammasta/Lolme tuhatta Kamelia/
ia sangenpallopalwelioitans. Kaicki hänen Lap-
seus/ seidzemen poica ia colme Tytärtäns. loisa
caicklsaci Hiob pahennut/ waan sanoi: Alasti Mlttä olen
tullut Äitinicohdust/ia alasti pitä minunsinne jät-
lens menemän. HERm andoi/ia HERra otti
Herran nimi olcon ktjtetty. Hän tuli myös lyö-
dyn pahoilla paisumilla/ hamast Kandapäästä
Kijresen asti. Ia hän otti sawiastian murun/ ia
eapei händäns/ ia istui tuhwas. Wielä sillekm/pil
cais hänen oma Emändä«s hända/sanoden i Vieläkös py-
syt tvamudesas ? siuna Jumala ia cuole. Waan
hän wastais händä ia sanoi.- Sinäpuhut/NlMuin
tyhmät Waimotpuhuwat. Jos me olemme hy-
wä saanet lumalalda/ eikö myös meidän pidä ot-
taman paha wastan. Caickisa, NG; ci Hiob rickonut.
Dstäwänsä myös piimisit händä. Ncjn on hänen waiwans
ollut sangen suuri/ ia nljncuin wze walitta/ sanoden:
Josminun surkiuttn plmnitaisin/ ia minun kärsi-
misen yhtähawa lastetaisin Waagan päälle / tM
seolisrascambiculnsandameres. .fobi 64V.1.2.Z.
3" Nijncuin loinenWieras toisia, waiwalloisembi on, Wn
on wasiomk.jp mnenv ntjncuin lonast nähläwä on. Se oli
hänelle wscas/että hän fti kästpn lumalald mennäMs Ninis
wen/ (Pacanain secan) saarnaman. Rascambi cosca merellä
'»url <5-mli nousi/ntjn että Haa/i luultinricconduwan. Wlclä

lnbi / että se heitcltp arpa langew hänenpäällens/ ntjncuinsean-



se MM ilma olis hänenlähtene ollut. Wicla sijtte rascam-
hi ohennut johoncu-
huncarkian/waanWalascalan suuhul,/ jocaeihändäpilanye
huulisans/ waan nieli/josahän oli logan ia mudun seas/ei yhtä
eli cahta helke/ waan colme Päiwä. )on. /. 4.
Wierast cnnniall wastan oltais/ tule mouda estettä/ ettei tah-
don jalken/saada sen cansa mennä- Mncuin tvthlsta näh-
dän/ joca olis cunniallisest ottanut wastan/ ne caxi Miestä
(HErranEngelitä) jolcahänen tygons tulit yöri/ waan Cau,
pungin Miehet olit hänelleesie/i. <3en. 19. Nijn nastoin-
käymisellä on monda estettä. JonasProvhtta/olis sen wält.
tänyt/ett ei hän olistu llul Niniwen SaarnMi/ waan tuulis-
pää merellä oli hänelle esteli. )<i«.- ~ z. Wicras ei
aina meidän tvkönäm ole/ waan mpös mene. Ntjn wastoin-
käyminen/ ei alati meidän päälläni ole/ waan se myös pois
mene. Ntjncmn sano: El Jumala sal-li hänen Pyhlllens/ eM Iloa/ eikä Waswmkäp-
Mlsta alinomaista, ö. NtjncuittWieras/toinenenäm-
män tykönä wijpp/ loinen wahemmänt NtjN
myös Wasioinkäyminän. Hän oli Abraham Patrwchantykönä/ Colme päiwä. Qen: 4. Josephin tykönä Egpp-
tisColmeajasiaica. (?en: 39: 20. Punasta tautm «Masia-
N>an Wuimon tykönä/ Caxltoista kvmmendä ajasiaica
9: 20. SenMiehen tykönä/ jongalEsus paransi Bethes-
dan tamwicon tykönä/Taudistans/Cahdezenneljättakpmmen.
da ajasiaica. /.- s. Israelin Cansan tykönä/Bclbelis
ollesims Seidzemenkpmmendä ajasiaica. 29:9. 2, A^sti ia wastomkaymznetl tudzutan ZstäwHt. /.Että
se/ meidänMawäldam/ia rackalda laiwaliiseldalsäldam/Iu-
W.ilald cclckiwalvialda meidän päälleni tule.Mjumin Snwchiäno. Sqtckl snlelnmqlgld onni ia cnnettcnius/



Elämä iaKuolema. H.,.«.- 54. Ia Hiob t Jos
me olemme hywä saanetlumalald/ eikö myös pi-
dä meidän ottamanpaha wastan. 2.- /<?. 2.
Että se meitä neuwo/ ikänäns cnin Ilsiawä Wäwätäns.
Ntzncuin Osean tykönä seiso: Zosca Heidiinpahoin
käy/ nl/n heidän pitä minuaedzimän/ ia sanoman:
Tulcatia palatcat YERmntpgö. o/e<e 4. /.

3. NijncuinWäwä sen tpgö ustammin poicke/joca hänen pa-
ras mielestans on. ?itjn Vastoinkäyminen on Jumalat,ar-
mon mercki. Sillä jotaHERmracasta/ sitä hau
rangaise/ ia on hänelle otollinen/ nhncuin pom
Isallens.

Sencansa/ jongapitä tätä wierasta ia Zstäwck
tä(Risti) wastan ottaman/ ymmärretä» caickiIhmiset. Mut-
ta enimmäst cuilengin Jumaliset. Sillä jocatahto olla
Lhristuxen Opetuslapsi/ hän ottacan Ristins ia
sturatcan händä. Ntjncllin idzeKristus sano:
ölzttn. :6i 24. Eltäw)ttämä wieras jaWäwa(Risti) oi-
kein wastan otetaisin/n ljn pita calcfein Ihmisten/ lainari a-
Noman/iEipiä/ se on/ Jumalan cmcklwalvian apua ia ylöspi-
tämystä. Erinomaisesi Colmen teiwan cansalmmarretan/
Vsco/^oiwo/Kärsimys. Sillä naita meidän IV-
malald ia Pojaldans lEsureld Chrisiuxelda/ ahkerasipitä ru-
koileman. VsCO me tarwidz «-m /että me ustotstmristin/
lumalaldpaalien tullen. TOIWO/ että mckarsiwällisest
eoiwoistsn ia odotaistm/ HERran sen mcildä poistin oltawan
jengihänpäällemmekin tulla andanulon. KMHIMMä
että mc olisim kärsiwälset ia otaisim hpwällä nuelcl wastan/ mi-
tä IERMmeidän päällem pane.

Mca-



Wacawaisen Kyläläisen cansa / ynlmärtän
Jumala Saickiwaldias/ jocanäky/ ikänens cuin
macawan/silloincosta ei hän meille cohta anomi-sen Mken/tarpeitamatina> Ia nijncuin perhen I.
sännän cansa/ caicki lapset japerhet maca/ ja eikengän osta--
<ans taida saada: Ntjn myös cosca Jumala peitlä caswons
nijn caicfi tuondocappaletnakywak meildä awun tteldäwän.

Ia näin tällä tawalla meidän wapahtaiam Christus /lM
cauilla wcrlauxella meitä opetta/ pysymän alinomaises ru-
«ouxes jaei wäsymän/ eikä suuttuman. Sillä waicka taiwa-
linen perhen Isändä/ Ensist näky utjncuin kieldäwän meidän
anomisen jaei cohta cuule meidän rucoustam. Nijncuin tä-
mä macawainen kylän mies teki sonoden: Hä minua wai-
wa/mjnun oweni owat sulietut ja Lapseni owat
tammios/ en minä taida nosta andaman sinulle;
Näin josapunsa HERra sijrta ei senthäden perqtikiellä.

Jos hän wieläkiusa meitä/
Ia awun cansa wc/py.

Auitengin odotan händä/
Hänes myös ktjnm ttpun.

Hän luullan olewan hirmuinen/
loca on sangen suloinen

)a walmis auttaman caicki.
Nijncuinhintäsäsano: Minä sanon teille: elleihän
ylös nouse/että hän on hänen ystäwäns clntengin
että hän nqn ahkera ourucouxes nouse hän ia an-
da hänelle ncjn monda cuin hän tarwldze. Josnpe

D wl-



colcuttaminen pehmitti macawankylän miehen andaman/ mi-
tä colcuttaia anoi 5 palioenamin JumalaCaicklwaldias/ cuu-
lentjla / ja anda heille anomlsens / jotca oiklas uscos handä
pölaiapaiwarucoilewal/ Semahden: Ddota HERM
ole turwasa pMmtilöm aina/ ja odota HErra.

3. wanottattMspi'
siä/ jottameitäwaatlwatrmoileman.

~ lumalanangaramcowaktisty: sanodent
Anocat/ EdzMt/ Kolcuttacae. Rmoile minua
hadDs. //<i/m. 50.- //. Aina tule rucoilla la ei

2. Suloiset ia ihanaiset Jumalan caickiwaldian lupatt-,
<ret Nljncuintasa «. Opetuslapsille annetut sanodcn: Ano-
cat/ntjn te saatte/Edzikat/ ntjn le löydätte/Colcuttacat ntjn
teille awatan. 2. Meisest caickille Ihmisille sanpden;
Slllajocalnencmnantz/saa/ lajocatnencmn edz,/se löyla/ ia jocainen min colclltta/ sille awacan.
Ia waicka ei IVmala meitä wastais anomlscn/ cuilengin
wasia tarpesem.

z. Jumalisten js hurscasien Ihmisten Esimerkit/ jotca
My s ow.tt rucoillet ia saanet tarpens. Ia waicka ei cohla
m;elens läikm/ cuitengin joshe rucouris owatwahwana py-
synet/ owat paljo corkiammat lahjat cum he anonetkan/ saanet.
Canane.m Nimö/ waicka hän sai cowanwastaMn/ cuiten-
gin ettei hanrucoilcmast suuttunut/sai eiainoastäns stta cuit»
han anoi/waanmpös sai mtta han tchdoi/ ia paallistttpllsiet-
lin .ztti,. /;: 22. Kiaro. 7:24. Ntjn myös
Jacob Patmrcha pameli auten pöscn/ phdm 3)ijchm cansa/



ia pidätti hänen uscolla ia wcouxella/joca pois kiZmm'/
den: Päästä minua sillä amurosco io nouse. Waan
Jacob wastais ia sanoi: päästä
luins siunatminun. <?e». 32.-24. 25, 2<s.

4. Christien Jumala» Pojan walinkapmps / joca istu
Isans oikialla Kädellä/ johon hän miclistp/ ia rucoile hyrrä
meidän edestam/Ntjncuin Johannes sano: Jos jocu syN-
dia teke/ ntM meilleon edeswastaja Isän tykönä/
lEsus joca wanhurffas on.
Ia jos me lietämatän WahingoWa rucoilem/ nijn pyhä
Hengi rucoile meidän edesiam. Nijncuin P. Pawali sano:
Embä me tiedä rucoilla edestäm/ntjncuin lulls/
waan Hengi rucoile meidän edestäm ftnomatto-
millä huocauMa. s- 2<s.

s. Meidän oma tarpem ia puuttumiseni. Silla caic-
kimeolemmalarwidzewaiset. Hiob sanoidzesäns:
Alasti minä olen tullut Äitini cohdusta/ ia alasti
pitä minun sinne jällensmenemän. /K56.1.-2,. /.

??»,. <s: /. 3aDawid t Mcki odoltawatsil ua/
ettäs heille andalsit ruan ajallansa/ Ooscas heille
annat/ nyn he cocowat/coscas kates awal/ntjn he
hywydellä rawitan- )os sinä caswos petlck/
nczn he hämmästywät/ coscaS otat heidän
gens pols/nlln he huckuwat/ ia tomu/i tuleivat
jallens. "4. «,.2^.28.29.



Toinen Osa.'
Znsimmatses Ofts/ saatin cuulla ftnotta-

wan syystä jocaChristien tätä werlausta sanoman on kehoin
tanut/ nimittäin että meidän pidäis olemanahkerat
Nljn myös idze Wertauxen selilprest. Ia syistä jottameitä
Waatiwat mcoileman. Ntjn tasä toises me saamme jällens
cuulla/CuingawalmislVmala Caickiwaldias on/ caickein
jotcaoikiasuscos händä rucoilewat/ rucousta »vastan ottaman
ia cuullMin. Waicka me tiedäm IVmalan olewan caicki-
waldian iiwoimalliftn/ cuitengin me hänen Hywästä tahdo-
Mns meitä wajian/ cuuleman ia auttaman/ epailem. Sew
tähden Chrlsius täsä opetla/ osotta ia näyttä hänens/caicklla
«nuoto meitä cuulewans. Jota hän täke/ stjtä halusta/ cuin
Isillä lapsians wasian on/ cuin hän tahdoissmo: Ei viitan
mahda ajatella lumalata/ jacowax tar°
wldzewalsia wastan/cuin ihmistt owat. Sillä hän
on luonostanshywä ia laupias/ ia idze
N^mumhänihzeMoscMsanot IVmala laupi-
asta armollinen/ pitkämielinen suuresi armosi ia
totudest.
on suurimaan paälla'/ iacaickihcinenSydameuS
aiwoitus ia ajatus ainoastans amapaha.(?e«^.s.
Jos nyt luonnolliscllä Ihmisellä on sencaltainen halu lapsi-
ans nastan/ etteihän heille millään muoto/ annawahingollista
anomusta/ waan mitä hän tcrwellisemmä/i tietä. Pallo e-
llämmin meidän racas saiwaliinen Isän/anda meille. Jollei
mna mitä me anomme cuitengin mitä häntarpeliisemman tietä
olewan. Sillä hän woi la tahto meitä autta. Hän wop/
Mä hän on Cajcklwaldias. Hän lahlo mpös /Mä hän ow



sseidatt Ms taiwallilttti Isän/ joVa on Isällinen hpwahal»
meitä »rasian/ ia snmembi <nin
Ia anda hän tosin meille nijsa Hengelllsisä asioisi,/ eikiwe/jo-
ta me uscm anomme/ waanjonga hän liela meillä tarpellisem-
man olewan. Mahdais jocu ajatella ia sanoa: Jos
mala nain walmis on cuulcmanrucousia/ mingatährcn sitten
tule monen wcous hpljätp<rik HtHncuin Dawid sanoz
He huutawat/ waan ei ole auttajata/HERra/
mutta et hän wasta heitä. 42. Eqnä hän
p chu Nljsiä jumalattomista ianlcomllalulsia/ jolcasuunsa i»
Kielensä cansa "inoasians rucoilewat. Josta Jumala puhu;

ia cunnioidze minlm huulillens. Multa heidän
sydämmcnsä oncamana minlista/ ia pelkäwät
nua Ihmlsicn Mpn jälkpn Ma he opeltawat.
Vscojianshe puhumat ia kehuwat/waan Jumalattomasi eläs
wat. Polwians Christien edes cumartelcwat, waan sillom
Myös hända pahalla elamälläns corwal'e lyöwätialMawal»
NtjNsuinPilatUfenpalweliatleit. loK.,Z:z.
Ia e» heille ole ockiata eläwälä usco/ joea ei coscan taida olla il-
man hywlta töitä.Ntjncuin Jumala Joelin tpkötia2: sano:
Käändäkat leitän caickest stdämäst minun lygcm/
paastolla/ itculla la murhella. Ia näin ette, heille ole
elkiata usco/ lm han lyöia tekcwat. Siliä nljneuin ei mikaw
lääkitys taida haä*wa pamnda/ ntjn canwan cuin siellä wuta eli
blpjy on. Nljn myös rucous/joca sijlä sydammest/ eusa wihawaino ia syndl maca/ ulw. Mp/ ei taida ollakellrollinen HEr.talle, hän idze sano.-
hallans käsiän nostat/ ntzn minäcuiteligin käänllänfilmän ttlstä PM? Ia WalckateMwMptllsttte
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en minä cmtengan teitä cuule/ silla teidän Käten
on werta täynnä. Ia näin ei ainoastans heidän rucou-
,«ns/ mutta myös on syndi/ nijncuin D'M'idsano: ?lgl. 105:7. la/onmyäs cauWus/liljncuinS"lo,
mon sano: ?rov. 1;:8. Mutta että Jumala myös
ginrucolyen toisinans/ taicka kieltä/ taicka toisen aicaan sijrttä
Nljn se tapahlu. 1. Että myös Jumalisetkin ntjtä rucoile«
wal/ joitaei Isa Jumala tahdo. Ntjncuin Christus sanoi
Opetuslapstllens. 20:22. le tledä Mitä te
alMle. Anowac idzellens wahingollifia. Ntjncuin
P.Pawall senpistimen tähden cmn hänelle annet-
tu oli/ colmasti rucoili HERm/että han läxis hä-
nestä/ waan ainoastans sai wastmyen/ mi-
nun armon. 2.Cor. 12:7.8.Rachclanoi iapsia. Qcn. zn.l. Ia
cuoli synnpttäisäns. 3;: »8. Sillä ntjncuin Isa ano-
walle tapsellens/ ei Kiwc/ Scorpioni/ taicka Veistä anna/
joita lapsi lielämätans ano/ waan leipä/ ia mitä hän tietä ole-
lvan larpellisen. Mjn IVmala/ jocacaickein wtjsain on/«osca hän näke omansa wahingollisia anowan/ei annautjta.
Sillä hän onmeidän Isan/ joca ei tahdo meidän rrahingotam.
Sen syyn tähden/ cosca HERra opetti meitä mcoilcman/ruu,

Millisiä tarpeita/ kaffl ensin rueoilla sanoden: DlloN stNUN
tahlos nhn Maaft cmn Taiwmsa. Jota rucouxkn
muoto/ei pidä meidän muuttaman. 3. Wljwyttä ia sijrtä
apunsa/senpäallc että hän Vsio ia kärsimystä/ rucoilian coel-
<clis/ taicka että hän suurembia ia corkiambia lahjoja/ cuin as
notlucan on/lahjolais. Ia nämät owac ne syyt/ joiden lah-
den en me cohta saanmmlllisia tarpeitam anomisen jälken/
meidän Taiwalllseld Isäldäm., Mutta HenaMl'ä tarpeita/
ei IVmala phdeldäkänhurstaldaanorcaisel! akicldä tahdo/joi.
«a meidän ilman phdeläkän chdota lulerucojlla. mmgätZhden
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«inoastans M.; waari sn «ttaniinen/ että n>e lackomat» rucHttem/ n»
«no», nijtä cuin Jomala meidän on. Joiden sumnia py-
häsä Isä meidän rucouxcsa seiso: Ia sen pitä meidäntekemän/ wah-»asa uscosa/ sydänuuest/ ilman epäilemäta. I« >os^Kßm
»ijpy ia nFy apunsa sifttäwän/
seji/la ei wljwpttele. »«!,. »: 4» Ia näin armonsa runsaudella/«-punsa wqwycyxen ma.rawaon. lonZa nieille Armia»/Alutt

«»nainen / Amoa / aina Auttaza andacon.
A M ON.

iphp
Sprisiillmcn Saarna.

Toisna Rucous (TM:) pälwana'/ Mn
lntroitu?'.

on lukea/ hywatFhristltyt/
kirjas,4. Lugus. 3-

sraeltnKansta/laritEgypllnorjudest/ ia Mc pu-
naisen Meren partalle. Nyn Kliningas Pha-rao/Sotajouckonensa/ ajoi heitä wlhmsna taca/
ia saawutit heidän Mren tykönä/ cusa he heitanS
fioittanet ollt. Nc/n he olit juuresahdistuxes/ ia
ei ajatellet muuta edesäns olewan/ cuin Kuole-
man ia haudat. Waancosca he huudit HErran
tygö/ nlzll HERra heitä pelasit ihmellsest. Nyn
elta han andot meren hajota cahtia/ia weden nqn-
cuin muurin stlsoa/ia he calckl culwin jalgoin läpld-
zen tawlt/ waanpharao jouckoinens vp-
fow. losa meiljp tchdän Rucouxm wojma jatrakl/



euinza se wäkewä on/ cosca se totinen on/nimittäin/ nifn että sesaa mitä hän ano: Ntjncuin idze CHRlstus sano i Mies
«känäns te anotte Isalda minunnimeni/ ntjnhän
anda teule./ob. V. 25. Min talla tawalla meidän

Christus myo< tämänPaiwaisesEwangcliu-
Mis/ osolta sen/ phdell ccmnill Wertauxella/ jongahän otta ph-
desi joca ei peljännyt Jumalala/ eikä hawennpt
Ihmistä/ cuilengin yhden köyhän tästcn ahkewld
on pehmitetty ia plidzewoitettu. Josta Christus päättä tä-
män Ewangeliumin/ ia sano: Elköstä Jumalanpldäls
hänen walltultansauttaman/jotca Zöta ia palwä
hänen tygöns huutawat/ pidäisko hänen sitä karsi-
mani Minä sanon teille/ hän autta heitä pian.
Nijncuin JumalanSeuracundaEwangeliumin on
saapa cuulla ia ymmarlä. Jota että me jongun hedelmän
lansa tehdä taidasim/rucoilcam ia s.nocam: Isa meidän.Kc.

Waicka Jumala meildä mondahywa työtä/
hänen P. Sanasansa/ ano ia waall; joillaowat seka nykpi-
sen/ettätulewaistnElmanlupauxet. 4: NnZ
luitengin ei oleyhtakan parembala cuin onßucous/
MO usi ,s paicas p. Raamatus meildaano. Silla tämä on
caickein suurin ia corkeiu Jumalan palwelus/ jolla me sekä id--

myös tahimmaisellam paljo hywä toimitta taidam.
Slllä cosca mc rucoilcm/ uscosa wahwana/ ntjn me Vhwmme
Jumalalle, rsal. 50:14. Taidamme Taiwatl<w<ila iasulke,
Nijncuin Ellis teki. 5 «.eZ. 1/: 1. Kiz: 45. 12c: ?.- ,7. In-
Wlan Mhan leppltä. M.Z.'s'/c). Ia paljo hpwä jdzelläm



ja lähimmäiselleni loimilta. Waan että moni kplmä ja saw
gen hidas on mailmas rucoilcman/ scnlhäden C HRIs
fiusluetus Ewangcliumis / caickia kehoitta rucoilcman/nin-
cuinP.tucas algus tätä Ewangcliumita/ sano: Että aina
«ule rucoilla ja ei wäspä. Ia yhten lule lama /meidän Cale,
chismuxen pääcappalden cansa. i. Toisen kästpn ca«'sa / joll«
Jumala tahto/ ano/jawaali/ ellämehändä ainoata caikesa
meidän hädasämjawastotnkäymisefäm/ Rucoilem jaau/en-
huudam. 2. kastpn/cansa cusa Isän jaäilin cansa
pmmärretän myös Esiwallan personat/ sekä hengelliset/ e<la
mailmallisel/joila myös pila cunnioittaman. 3. Isä
meidän rucolyencansa. Cnsa meitä/nincuin phdcssummas/
opetetancaickinaisia/ sekä hengellisiä että mailmallisia tarpei-
ta anoman jarucoileman. Jota tekemän ahkerasi/tasäChri<
fius meltäkehoitta. Paremman Järjestynen jap/ikertaisten
selkiämmän pmmärpM tähden/ on meillä täsä Cafi Cappalel-
la.

I. Sijta wertau<rest/ wäärastä Duomarisia ja leskestä.
11. Cuinga Christns talla osotta/oikianrucou/en woiman

EnsimmämmGsa.
losa meillä on Colmet.Cappaletl/ joista meidäntulema,

ari otlck.

i. Gn tilasta tHätt. JostaEwatt-
gelistaftno: Wn hänsanoi myösheille wettau-
ren. Tämän sanan cansa mpös meille tila muistuteta»
tätä wertausia/ jollarucolyen woima seliletän/ edespaneman.
loca wähä ennen näitä lextin sanoja meille osotelan / jaon
ollut se/ että Chrifius oli ennustanut sen onnettoman Jerusa-
lemin csupungm ja coea May Maan häwitöxest. Nijn

E hän



HaNMpössen <ietä opetusiapMens anda/ elleihe sencaltaiscs
ivaaws pidä huckuMiin / ja mcouM hänen taiwallistn Isäns
<yghö pakcnewal. Scneähden hän opettaheille muodon ja
<awan cuinga heidän Jumalan tpgo pita tuleman. Nimit-
käin phden wahwM cauem. Ia senlähden hän ow
ftnonut tämän wermuxen/ osolladen että aina tule wcoilla ia
ey wäsyä. Sillä mitawarlen muutoinrucoillaisin/jollei
cous olis se oikia Tie/jolla wastoinkäpnuses Jumalan
lan/ jaapua saadan.Näin myös muolla Jumalansanaja ruco,
MkDetan ja apuluwatan. ?5 ;o-1/. li.

Josta tule oppia caickein toimemsien saarna,niesten se/ett»
he seka ilmoltlawat sanan cnulioiltens edesä seisowaisen
rangaistuin. Nincuin Jumala cowasii käste ftnoden:Huudarohkiaft/älä säästä/ corgocaänes nincuin
Basuna/ja ilmoita minun cansalleni heidän ylid-
zen käymisens/,a Jacobin huonelle heidän syn-
dlNs. 5.?: i. Sekä mpös Muodon / cuinga he sen-»
caltaisen wältä taitawat. Näin Christus on tchnpl: wähä
ennen naita Textin sanoja ilmoitti han wahingon ioca lu-pan maan edesä seisoi: Nyt täsä Zextisä/ millä wälicappalella
he sen wältä taidajsit. Näin ioch teki/ ei ainoastans ilmoit-
sanul Sodomitereille edesseisowaista waara. Mutta myös
cuinga heidän piti saaman sen wältta sanoden- HEN-
ra hucutta tämän sian/ nostat ja lähtekät tästä
siast.
werlauren cautta/ MRulou/en woiman ilmoittaden. Ia
Nathan Propheta Dawidille. 2. 82M. ,2: Nijn wleläkln
sarnamiefien tule/hcidän ssarnans jaopelu^rens/sanan cuuli-
öitten jaojenuzexi/ laitta.
2. GpM mitä warten tämä ott sn-



nottu z Josta mpos seiso: SM että ainamle tuc
loilla jaei wäsyä. loisa sanoisi aina wcoilemisen cansaEi ymmärretä Munckein Phariseusien/ Pawilaisien jamuit,
ten ulcocullatuiden rucousta/ jotta pitkät rucouM pitäwäe
ja luulewat ne sanain paljouden ja lllguq piluden tähden
HERralle kelpawan. waicke cuinge caucana sydän sijtä on.
loifia Jumala walittesanoden- cansa lähesty
minua sliullans)/ ja cunnioidzehuulillans/multa
heidän sydämmens on caucana minusta/ja pälkck-
wät minua ihmisten käskyn Ml/N/ joitahe opet-

29,13. l5. 8. z. longa tähden
mpösTHristus puhu Kmanoppennisia. 23:14. Iasentähden neuwo sanoden: Fosca te rucollette>/NPIalkätolco paljo puhuwaiset nincuin pacanat: sil-lä he luulemat heidän? paljon puhens tähden
tUUlttyi,
ihmisen pidä suuttuman rucouM/ ja sitä hplkämän pois.
Mutta oleman ahkera rucouxes: Nincuin Daniel teki/
ioca colme kerta jocs päiroa langeis mahan ja Milala- van. 6.- 10.

Ia nain nähdan/ ellei stjnä kMole/ etläihmincli alea
hpwin/ waan ma han on caikcn elinalcans Jumalinen ahkerarucouxes ja Jumalan auxhuulamises. Dle ustollmeneuoleman asti / ncjn mmä annan sinulle elämän

3. Idze
). Tästä Duomansta jla hänen omaisudestans.Josta Elvangeiista puhu sanoden?
M Vuomarl plt yhdes Mei



peljännyt lumalata / eikä hälvennyt chinMä.Näky camala olewan/ ettei Chrisius ol>
liasta jahurffasia waan waarasia ja Jumalattomasi Duoma-
risia- Mutta sihen si) on; clta waika kljios olcon Jumalan/
monda hurffasta Duomarita loptan/jolca seka pelkawat Ju-malala/että haprwllt ihmisia/ntjn cuitenginse tapahtu har-wemmin. Ia wertauxia on sowclias puhua ja olta nljsta /

jolca usiammin cuin jolca harwemmin tapchluwal. sanoI). Lrent. in Tom. 2. Nomil. 21. in I.uc. ,B.c. Ia Nain
tasa Jumalattoman Esiwallan iawatilmoiteta»/ettei he pelk-
kä Jumalala/eikä tottele hänenP.sanans: Silla heidzens/suurna pitawat ja tahtowat clta heila pita rucoildaman. Ei-
kö Havia ihmisiäs Silla idze corjatja hapemallömat owal
eik muita tottele, waan lamancallainen heidän Jumalalle-
mudens/ ei rangaisemala pidä oleman. Silla waicka hehetken aica woimallans monda sortamat. Cuilengin Jumala
on taiwaift/ joca culleckin töidens jalkenmaxa. Sillahänenedesens ei persona» muodon perän calzot/waan jocainenjoco
se oliswapa/ jocopalwelia/ ioco Efiwalda/ iocoAlammai,
ncn/ oman tpöns canda. Ella tasa puhutan Duomarisia
eli Esiwallasia/ ntjnsilla Opemme että Esiwallan saatp on
Jumalallekcltvollinen jaotollinen/ cusanejolca Esiwallan wi-
raftowat/taitawat omalla hpwalla tunnolla elä. Silta Iu«-mala idze on sen säattmpl ia asettanut. Nincum P> Pawa-
li sano: Et Esiwalda ole muntom cuin lumalal-
da/nc mallat ioeca owat/ lumalalda ne Myt
Vwat, /lom. lz.- /. la!Esiwallan wirca on se/ elta he
hallidzcwst nipcuin Chrisius sano: Mallmalllstt
mngat halllHtzwat/ ja waldamtehetcudzmanar-"molllstrt
Widzeman että han ne pahat wngaise/ ja ntjnen hpwain

edesis



edestä wasia/M nincuin P. Pawali sano: El hän Mtec-
ka huckan canna/ mutta on Jumalan palwelia
jacostaja / sille rangaistoMt ioca paha teke. /e^.

IaP-Pelarisano: he häneldä lähetetyt
owat/ pahoilltekljlle rangaistoM/ ja hurscaille
kWMt. 2. ,5. Pitä scnlähden heidän rangaise-,
Man pahan tekiöilä /ja ei säästämän. Sillä nincuin senec2sano: ei prikan liha vambi uhri laitalamalalleteurasielta/
cuin pahanlekia ihminen. Mutta jollei hänrangaise ntjtä/

Nijn han teke idzens osalliseni heidän spnneistans / ia on nljn
wicapää sihen syndin / cuin sekin ioca tchtzpl ott. Nincuin
)umala Prophelan cautta'/ Achas Cuningan tpgö sanoi:
ettäspäästit senkirotun mihen tyköäs/ pitä sinun
Sielus oleman hänen Sieluns edestä/ ja sinuncansas pila oleman hänen callsans edest> /?e^.2<?.
42. Ei hiivan myös pidä alammaistans plönpaldisella ulgos
tegolla eli päällä panolla raottaman. Ei semmengäan hei-tä heidän omaisudestans ia perinösiäns pois ahdistaman Msen HERra kieldasanoden: el MINUN FörstlN pidä että
ottaman minun cansaldani/ ioca heidän on/ mul-
ta pita andaman olla Israelin huonelle heidänsucucunnisans. Sillä näin sanoHHRra Her-ra: etkö jtznä kyllä ole/le Israelin FörstlN lacat-
cat caikesta wäärydest/awäkiwallast/iatehkät oi<
ken/ja älkät enärasittaco minun cansani/sanoHer-ralumala. tätä tule totlsesi päämiesten/
Forstcin/ja Herrainajatella /ja ci köyhiä alammaisia plön-
MWrasittaman/ eikä heitä nijn rohkiast omaisudestans ia

E 5 peri-



Mnnösiäns aMän pois. CädMtt Nabothitt pMe.l.
N.«-5.21. v.IZ. Alamaisten pitätW oppiman/mä he owae
EstwallaNe alammajset / nöyrät ja cuuliaiset/ nincuin P. Pa^walinemvosanoden.. SenlHdentllle olla alammai-
nen/ ei ainoast nuhten/ mutta myös oman tun-non tähden. Ki>m< /F.- 5. Ia P. Petari: Sentahdmolkat alammaisetcaittlle ihmisille/ja sckädyille Her-ran tcihden/olisco seSuningallentncuin ylimmäi-
selle taicka Pckamiehille/ntjncuinnqlle jotta hänel-dä lähetetyt owat pahonitekGle rangoistoxexi ja-
hurscaille khto/eri l. em. 2. Pim heidän myös
cohlullisctvlgos tesotja iailliset päällepanot mielelläns m,?«
-raman ja uloseekemen. Nljnwin tästäkin P. Pawali puh ii-
Ncjnandacat M jocaidzelle /mitä welgolliseto-
letla- Me werojolla wew tule. Me tulli/jolle tul-
litule: sille pelco/jollepelco tule: sille cunnia/jolle
lunnia tule. Kom. /5.7. Ettähe Eftwallan edesi rucol-
lewat. NHncum sano: Wn MlNa sljs Neuwon/
ennen caikia pldetciisill rllwu/et/ anomiset/ toiwo-
tuxet jakijtoxet/ calkein ihmisten edestä/Vuninga-
sten/jacaiken Esiwallan edestä. Että me muhasjalewos elckfimme/ katkeslumalisudesia cunm-
allisudes. /. ?7m. 2. /. 2.
2. .leskestä ia hänen omaisudestans. Josta nam seiso:

Nynolt myös M Lesti
tuli hänen tygönssanoden:auta minuaMa wel-
zestäni. Ia ei hän lchlonutcan.

Mä iesti tuli Duonmrin tten rWweliens päälle
caiM



Mivaman/ sijna hän «n oikein tehnyt. Silla että seon Juma-
lantahto/että ihminen tain ia oikluden cautta/ppptarijta-,
weijcsians oikiutta. Nljucuin hän sano Ensimäises Mose,

Kirias. MINUN 0N wsto/ MMä WstaN<
F. Kon. /2.19. ttcb. :o. zo: Se on tain ia oikiuden eaulla.
SilläEftwalda/ taki ia Oikius/ owal lumalalda sitä warten
asetetut ia saätpt/ että nlften cautta/toiwo/ pyytä ia hake cosio/
wäärin tekijlten plidZen. Ntjncuin Apostoli Petari sano:Elta
Mwaidaon lahatettp/PahomteWerangaisto)-e<
)ci ia Hm simlkKtztoxeM. 1. ?4. waan ehkä han
nain Kastpn jälkcn teki. Cadzos cuileNKin seiso
tasa/ että sejo>ft Jumalan siasa rrääryden costaiana oli/ei
tahtonulcan. Josta me opemme.

Että Leffan tila tasa mailmas/on sangen su-
rullinen lila/ Silla se on caikilda plön cadzollu/ci ainoasians
Mekailda ihmisiloa/ mlttta myös toisnans Esiwällangin per-
sonailda.laci ainoasians p'ön cadzollu/ mutta myös sangen
«sein waärpdellä sorrettu. Nljncmn tasa seiso: Zltet ta-
ta Leste/tama Duftmari ole tahtonut Mutenaut-
M. Ianäin usein wieläkm tapahtu / elta testein/ ia köyhäin
oikius toisen säetän/ ikanäns cuin malalimmast aldasiylidzen
mennän. Vseinginlyranneille pikemin pelgost oikius lapa-
lu/ cuin heille: jocaon sangen ihmellinen/ että Esiwalda Pelka
Sangarcilij heidän aseilcms ia Coiruttans. ja heille pelgost
»voiton anda ja cuitengin heille on Jumala andanul miecan,
Pahomtcchlle rangalstvMi. Kon. /z. 4. Ia nam
heidän lulmudens jawäri)dens sillä hillitätaita. Multa ei
Mlän paha peljätä/joo tcWeortvoillcja Köyhille wäarys
tapahtu Ia euitenginheille owatnngäramwal aset cuin näill
pahoiWettaoMrj PaiMnen Muwus/ ja



HERran tygo kyynelitten wuodattamus / nn. den
ylidzen jolcaheitä waiwawat. Joita ylös astumasi/

cofio Voimallisesi luomasi/ ei miecka estä/ NtjMlin Sprach
<astä'puhu sanoden: Lestein kynelet tosin wuotawat
sasupäihin. Mutta he huutawat plös pain sila
wastan tuin heitä wuodattanut on. 35. i<?.
Ia tosin/heidän onnijnwoimallnen/ilNan heidän
ajatustansackin että se matkäsaatta suuret ia angaratraugaistu,
/et NljncuinJumala uhcarangaista jalolla nopia todistaja/
nljtawasian/jottaLestille/jaorwoille wääryttä ja
wakiwalda tekewät. 5.5. Ia tosin lumaia
Kiro nijtä wijdennes Kirias sanoden:KirottN ol-
ton joca mucalaisen/ orwoin ja Lestein oikiuden
wäändä/ jacaicki cansa sanocan Amen. oe'«/. 2^.
,9. Vhca mpöshucuttaheilä nhncuin tpranneia. Pwpheta»
Dawidin zi: 8. Mlmisa. Ia MLesteille ia erivoil-
le oikius tehdän/HERra lupa cow hallituella ia
Suningalle menestUentMulla josel/ Nljn han tahto sen
mahan cukjsta. )er. 22: z. 4. ;.T<W puhu mpös Jumala wie-
la angarammin Toiscs
.
Di saattaman. Jos sinä han? murhellisexi saatat/
nijn han huuta minuntygöni/ja minäcuulen hä<nen huutons. Ia minun wihan julmistu/ nqn
että minä tapan teidän miecalla/ja teidän emän-
dänPitä tllleman-Lestlxi/ja teidänLapsen erivoin.
MingätähdenEsiwallin personat tätä pita wisufi ajatteleman/
iaeiiestejn oikiulla alaspolkemsn/ liettnkttähetdanjocapai-

waine-



ivainen Rucotyensc,/ on wahmgolisembi nijlle/jotca heila wat>
wawat/ cuin Tyrannein coirus. Silla laman he (umu/clla
hilllta taltawat. Waan kestein kppneleltä/ci he taida Her-

ran eteenastumasi ia costo hutamajt estä. Tämän on tundcs
tiut Hlob/ jocaei andanut iestein Silmiä
cuin hän tästä puhu sanoden: Mnun NUoMdestaNl 0-
len mma ollut Nljncutn Isa m hamast ÄltlNl coh-
dustolen mtnckmielellanl lohduttanut.
Nampitä wieläkin ielkiaholhottamatt la hewän oikiutlansy-
lösauttelaman. Scnpäälle ettei HERran wcha zulmistuisi/
ja Maacundan monda langaistusia lahätäisl. Multa tasa
puhutan oikeista lesteistä/ Sillä ne otrat ocklat lcstel sano P.
Pc<wall I. li.n.; 5. Jotta pxlnäns owat ja afttta-

Jumalan paalle/pychden amaiu.
couxls yötä japalwa. Tämän caloamcn on ollut Judlth.
Jostapuhut jocalnenhywm/ettahckn pelkäislw
malata/ja ei yx kän hanestcl ttennyt mltäkän pa-
hutta sanoa: <?.- F. myös Hanna prophe,

jotcahecumaselawät/ ja jotta jounlasna ollesanS
vppewat huoneita vmbarms juoxcndeleman. Iae, he ainoastans ole joulllat/mutta myöskielelrät/
hembetjapuhuwatluattomla. Ntjnenm Apostoli Pas
Wall naista puhu.,. I >m. 5 6.12,,,.

3. tämä Desti on wottta-
nut wtlarän Duomarm i Ei Jumalan lailla/ el>elken
onnettomudcU.,/ el hurskalla afiaLans. Elka »vpös rtjtawel-
iänswäarpyM/jaMlwttdklla. Waan rncoxen ahkerudeUa.

F JO»



Da näin feisoMuiMwymein sanoien minälumalata pelkä/engä häpiä Ihmisiä/ cm-
tengin että tämä Lesti waiwaminua/ tahdon minä
händä autta ettei hän tulisjanuriDmlmm.'

Isisa mc kuulemme/ että waicfaEstwallan personat/ joisa
Mpösmondalumalaeoindakin löytän/ ei julkisesta nuhtele i-
d^ens/Ei tosin lulmalcan/waan pikemin heitäns kärscawat.,Aijncuin PawiRomis waati/ eitä mitä lkänäns hän asetta ja
päälle pane/ se pllä vscon Arlikelm edcst pideltämän ja wasian-
stettaman.la jos jocusitä wasian sano/nljn se bannan pannan.
Sillä hehokewal ei taitawan Pawin wäärin mennä/eli erhet-tpä/ eikä kenengen tohtiman händä nuhdella / waicla epälucui-
set Sielut cansans cadolMNwcis. 15tljn cuitengin nljlla Ty-
ranneilla (jocca Jumala armolisest/ edeffinpäin meildä wariel-
con) on aina paha oma tundo/jocaheisänam puhu cuin tasa
selso»

Josta me opimme/ että watcka syndi ia luwalattomus het-
ken aica maca/ on aneli jawai cosca se lehdpsi tullut on/ ikänans
«.uin coira hpwäsans: mjn cuitcngin cosca ei spnnist aicanans la-
cala/ waan peikälnata sijna maatan/paha oma lundo heräjä/
ttuncoirahyywastanslawäiytprestcns/plos nouse/waiwa ia
ahdistaja saalta lhmijNe suurensydämen kiwun pelgon jawapi
siuxen/ mjn ettet hän wsacan löydä sia eli lepo. Nljncuin wlj<
saudcn Kirias fttä stiso kirjoilettu.B2p,,7.;.267.Senpäälle
on meille monva Esilnerckiä sika rcanh.zs että wbes
z>is: Lain loiwcliens Abelin oli sunttom/ ntjncmn ei
hän olisi mitäkän pah.z lchmn: Sillä hänen spndins macaist
Mzncnln wlcasa uncsa, Gemähden hän mpos/ cosca HERra
kpspi häncke ftnodcn -. Fuft siNUN Welles Abel 0N t
WastHkM rohklasii/laftN)i: En lNlNck tiedä/ olengo
mlyg wellW warlig. M«lla cosia HE Rm sanoi,



Mitäs tehnyt olet? welies weren am hmM mi-
nun tygöllt lnaasta: Nljn sZuien spndins heräisi hänen
omatunnosans jahän tuli sen caiiaisen Sydämmen ahdistbye.'
Httä hän langcis epällpA-n ia sanoi ; OIINUN pahatewN ott
fuurembi/ cum st minulleannelaisin andyi. Mutta
Augustinus wasia sihen ia sano: <?<?/«, Sinä wab
hetteletCain: Stlla Jumalan armo on suurembi/
cmtlcaiken Mailman synnit. 6e«. 4. Mjn mpös Da-
wid Euningas/ cosca hän langeift huomien ia miesiavpon oli
ensist suuruloin. Siliäcosca Pwpheta puhui hänelie
wertauxen cautta/ yhdest Rie/asi Ihmisestä / M 01l sangen
z>i,lio lambaila/ la cuilelchin ottiphden köphen Miehen aiuoan
tvmban jalappoi sen: Cosca Dawid sen <uuli / wihastm hänsangen sen Ihmisen vliozen/M sen oli tehnyt ia sanoi: NlsN
totta cum HERra elck/ han on cuoleman lapsi.-
Ei tundenm wiela hänen syndiäns. Mutta costa Prophcti,
sanoi: SlNa olet se Mies: Ia ilmoitti hänen spndins/ä-
--ffein hemist/ia hän sanoi: Mmä olen.sytldick tehnyt Her-ra wastan. 24Hj«,. 12: Nt)nse mposlapadni iP. Pelarincansa. ennen cuin Christus astui hänen wenhesens saarnaman/oli hän surutöin:Mutta sijlte cuin hän näki ia ymmärji HEHwn E hristMl, lumallsen woiman HERrauden ia majestelin
stjtä suuresta caian saalista cum hän oli hänen stunauMMs loi-
wleanul ntjn pclco jawapistus mli hänen paasaus ntsn slmsti/<tta hän sanoi:HEMra mene poisminun lpköam silläminäolen syndmen Ihminen NHn mpös we-
ronoll«,jan cansa/joca tulli hnonesa oli suruloinna/ ei tundenmhänen syndiäns: Multa cosca hänen spndins plöshcräst/meni
Wn M RucsiltluMlalda syndiäns saneen

F c/ Ax-



H ZRra armada minunsyndisen päMetti.^e,z.
Näistä Esimerkeistä me nyt pmmärräm/ cuinga mprkyllinm
cappale syndi on/cuinga st w<iiwa jaahdistalhmisen omatundose plös hera/ja usein saalia epaillyren/jolleiZlumala händälohduta ia ylösojenna. Ia waicka hän hetken maca/ ia teke
Ihmisen suruttomani cuitengin hänwtjmein hera/ jawaiwa
ihmisiä hirmuisesta. Cawahtacan jawälläkän scntäbden idh.zecukin syndia/ senpäalle/ ettei omatundo hända waiwaisi/iawedäisi Jumalanarmosta tjancaicklsen cadolMtt.

3^ommOsa.
Ensimmäisen osas sanoitin sijtä waärastä Duowaristaja

hänen oikiudestans. Ntjn myös M köyhästä testcsiä/ hä-
nen lilastans/ jacuinga hän tätä wäärä Duomarita/ei laitaa
nue oikialla astallanswäätä henens a«ttamn/ia cuitengin ru-
wmens ahkerudell hänen pehmitti.

Npt tD toises saahan cuulla/
cUlNgaShristlls soivitta tämatt wertaUM/NljN et-
tä se osotlameiUewcomenwoimansanoden: Fuulcat mi-
tä tämä wäärä Duomari sano: Alkosta Juma-
lanptdals hänen walltultans auttaman/Ma yö-
tli japäiwä händä huutawat / pidckfiö hänen sitä
karsiman 3 Minä sanon teille hän aultapian.

loinensiinaincansaChrisius tielaanda; ruinga wekewä ia
woimalinen oikia ia chkeraßucous on. Nimlttäin ntjn että
Jumala caikcLa muoto cuule meidän ahkeran
nottin myös czlän läsiä osiasia/sijnä Kylän Mie-
hestä/ jocacolme leipä anoi macawaiselda kylälisel-
dens//onga hän pehmitti colfuttamisellanF owen

päM



pMle-NiMin myös lapsesta leipalsäldanS ano-
wmselda. Joillampös Jumalan tahto meitä ia meidän rucoi
ufiam wastanotlaman julistetan.Cuitcnginlalla wertau/ella/sewielawäkewämminilmoitetan/ntjn ellei prikan mahda epäili
la/oikianrucouM woimasiajawakcpdestä. Silla jos lama
Duomari/jocaeihawennpt ihmisia/ eikä peljännyt Jumala-
la/ tätä iesteä auttamankehoilellim enemmin HERraJumala Caickiwaldias/joca luonostans on hpwä/ tahto mei,
danrucou/en wasianottaja cuulla-Dnomari ei ole Isa /multa
Tyrranni, cuitegincuule köyhä iaffea. Jumala on meidän I-säm/ ia se mmi hänelle omistetön/ ja ei pidais meitä cuuleman 3
Duomari on cowa/ ia ei tottele meidenwaiivoiam/euitengin
waimon rukoufen Menteki: Waan Jumala on luonostanslaupias/ jameidän waiwojam armathla/ sanoden: Hanetttykönens minäolen tuscaft. Duoma-
nei kastenpt lesten asialans etensä luoda/ja walitta ttjtaweli-
enswaarpltä/mutta pikemin otti/ että hän händähuudollans rastlti/cuitengin händäcuuli-Mutla Jumalakaste/että me händä caikesameidän wastomkäpmisesaw rucoileMja
alyem huudam/ja jos en me sitä tege/ntjnmepoliemhäncnkä-
ffpns/tollelemattomudellam. SMse joca jänoi: El sinunpidä tappaman/Et sinun pidä huorin tekemän. Ei
sinun pida «varastaman- Sempös sanoi: Rucoileminua tuscasa. //<,/. Cosca nvt Jumalakaste mei-«ahendänsrucoileman/ eikösia stjs pidais hänen meidän rueou-stam cuuleman. Duomari ey phlän apu lestelle luwanut eikäcuulla hänen ruwusians/ mutta nljn hpwin cuulemisen/cuinawunginkielsi/mutta Jumalalupais cuulla/ jasitä ei pxikerrai,sest / wag» walan cansa/ sanoden: iätWNmlMteille: mitaikanänsteannottelMda' minun



nimeni/ «Hu HM anda teille, /oö. isc» y. h^'
stj» lupaustans ep pidais ia täptäis. Mingätähden jos hätt
näkytoisinanscuulemisens sijrtäwän, jacauwan lumalatlo-
mitten julmuttakärsiwän Jumalisia wasian. Cuitcngin ei
pidäepaildämän/ waall wchwana oldaman ynnä
Bawidmcansasanoden:Mnun Sielun wartiowze.

huomenwartiastawlsenhuomen Var-
tian astt.
ramyös tasäftno: Mmasatlon teille:Han Mtttapian
Multa tasa tule meidän tietä/ mikä oikia rueous sn/ longa
Jumala cuule ia wasianotta.
i. Ettei se ole tphiä ätti eli humaus
jocasuusta ja huulista vUostaypi/ ilman ajatuxeta
jaylnarrpxetä. houwllewal/heidänmens lukemisen cansa, Cusa huulet tosin liikuwat ia änen alwa-»
w«l/waan Spdäl, ci siitä milän tiedä. JoistaEhristus puhu
sanoden: 'Cama cansa lahesiv minua simllans ia clm-
nioittaminua huullllans. Wltta heidän Sydck-
mensoncaucana minusta.
palios pilkal.seö pches. NtjncuinPhariseuM luulit. lon-
ga tähden Thristus cowin nuhettle ia woi hedan plidzcns

14. Ia sen lahden neuwo heitä P. öi2ttli. epköyä
7. ftnodm: Sostatenicoilette/NljN älkatoikatpallo
puhuwaiset nljncllin paeanat. Multa on Spdäm-
mellinen huocaus ia puhe Jumalantphö/ joca suusta että sydä-
mestä ulgostäypi/iolla me meidän larpem Jumalalle cdefiuo-
lamme/ iahäneidä apuaänonnne/ ia se Palwclus/ työ/ ia tt-'
ko/on Uia-
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wll uhri/ ia meidänKätten nosiamns niDeuin Hw
llhru Dawldsaliohäncn i^^.PsalmisansSlllck
yhdenKhrisilzlisen Ihmisen Rucolls//oca tapah-
tu hcnges ia totudes/ciole muuta cuin M cansa pu>
he Jumalan cansa/ NtjncuincyplianugsanoKusa
hän hänen tuscanslumalalle llmoitkala liekäwäxiteke/ händärucoiie ia apua häneldä ano/ ia händcksi/tte M ylisiä. Ia laman p.lwelmenll-maia tah/
to caikild a Ihmlsildä/ mMe ella Heidän hända
leman. klgl. sc ;o: is. n: Ia joca ei tahdoJumalalarucoilia/ teke suuren Synnin/ ia wetä Jumalan
rangaisimen paallen». Ntjncuin PftZmisa seiso: HMMkengään pahointechsiä sitä hnwaidZe! jottaminuntansam syöwäl rawiten waan ei he w-MleoEßra. 5.. lantjneuintämäeästemei-
mhandansrucolleman/ nG han mpös lupa meidän ruwlnl,
cuulla lawasianotta. NHncuin ;o: Pjälmis. Ia Esaian tn,«65:24. tugus. Ia tapahtu/ että ennen cmn liehuutawat/tahdon minä wastam:Kosta h e melaPUhUwat/tchdonmiNälUUlla. longa paälie meiLa

M Ammgo fttsoi Taiwan
prophem Nen alas Talwast rucouMWsjal. 1. /ve^F. lamondamuuli, EsimeMo-llsismpaM. Senlahveusano Oe oNmak^
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ajanut lerusalmin/Astn tammalla jaikettalaiseua Asttt Mial-la/julzrl sen jalken/ cuin ZachariasProphela oli ennen ennu,sianut c2p.c>»s». ia.
Ntjnmahta tämäEwangeliumtällä hetkellä sillans ouajasenlahdenonsaaltp ja asetettu/että yhdest loisest tarpelliscst

jacorklast opist nimiltainChristuxen Ehlolistfi tänä Sunnuwtaln saarnattamanpidais.lola hedelmän cansa tehdäremrucoilcam ja sanocam/ Isa meidän joca olet Scc.
sanat owat

MMtUf.

I^xorclium.
Se colkia oppl/HERran pphasta Ehtoliseston sangen tarpelinen 'vsein/ scmmengin tahan aican WUOFdest/edespanda saarnalta ia opelettalumalan Seuracunnas.

1. Etla se on mitlamatoin lahia ia kasittamätöin tawara/ga idzcHERra Seracunnallens andanut jalah,
lottanuton/joca on idze meidanHEßran ia wapahtajamlEslt-xen Lhristuxen totinen ruumls jaweri. jongacansa me wzel,
lam omistam coco Christien Jumalan ia Ihmisen calkein
nett hpwaln tecoins cansa/ jocaon tullut lhmiMkärsinyt plj-
nan/cuoleman/jacuol!uisiplösnosnut ihmisten hvwäfi/iolacorklalalchlajacawarata/ei pxiken ihminen ia eipä Engelit-
kan tapdelssest taida ulospuhua ja janoa. 2. Että ne hurscat/
ja lumuliset lhmisel/ tulisit oikein opeleluxi ia
oikias pmmarryxes. WastanGachanankiuckua ia pilcka:la
lacaperin ajetaisin caicki waarat opeturct/ jotta wastan tätä
corkialasalalsutta owat: Jota hurffan ja vstolisen opettajan
mrG sano Apostoli P. Pawali waatiwan. lit. 1 9. lv.

3. H



z. CttäNyt tähän aicätt Wtlodest/kap että wake cuin muullaistn
Herran pöpdälle joistamuutamat sangen wähän pmmärläwät
iätä corkeata Ehtollista/ ainoastans tawan tähden/ jotca ensin
wisust opetettavan pila/etei he sitä oeaisi.

Waan paremman ia nhden prikertaistenselki-
emmen muiston lähden/onteidän rackauden saapa cuulla tä-
män corkian opin Neliäsosas.
~ Kuka tämäucorkian Ehtolisen säätänyt on/
jamitäftnä ihminen wastan otta nimittäin/ lE-suxen totisen/ luonnollisen ja totisesi lä-
snäolewaisen Ruumin ja weren/ Leiwänlawn>
nan cansa/ juurinqn cuin Jumalanpoica ldze a-
seluxen sanoisa puhunut on/ja P.
da ja P. Pawalilda/ nllnmin vstolmlda todi-
sialldakirjoitettu on.
r. Niistä wäkewistä todistoMa/ joilla osotemnettäKhristuMn Rumis ia jaweri/Leiwäs ja wn>nas wastan oletan/ stznä pphäs Ehtolllfes/ M
vscollifilda että vscottomilda/ kelwollisilda jakel-
wotlomllda.

Mitä hywä jahyödytystä' meille on Mcor-
klast fiunatust Sacramendlst/ ja mitä warlen seon säätty jaasetettu.
4. suinga idzecungin händäns walmistaman
pitä tälle Ehtolllselle/ että hän mahdolllfest ia kel-
wolliseststtänautidzis.

Multa etteiaica mpötä anna yhdellä hetkellä coco tätä con
kigta oppia jongunhedelmän /a hvödplpxcn cansa ulrpos puhua
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ptnmärtä anda/ etteihän omians nältan cuoleta/ waatt ruocki,
rawidze jaylhälla pitä. Nl>n myöshän anda lella/ pyhän
Ruumins ia wercns iacamisella/ että hän omiaNs hengellisella
taivalla elättä/ nljn ettei sielun nälkän pidä euoleman.

me opemme/ Ettci meidän pika stmrna
jacorkiana pitämän tämän Ehtollizen: Sillä nhmcuintämäonidze sildäsuureldajacorkialdaHEßralda/ joca
onHZRra ylidhze caickein/asetetlu/nijn meidän pila mpsssen
hänen pyhänjaoikianasttuxcns/suurnaja corkian a pitämän/
jame sen lahian aina suuremmasarwospidamme/jonga hywa
pfiawä/eli corkiapersona onandanut eli ntjnpi
tameidan laman'hywät: ystawan/.mcsan ylkämiehcm/rpcllem
javscoUisenHlßramiawapahtajamLhrisiuxen tähden tämän
hänen corkiastylisietläwän Ehtollisens ramsna ja

suurcs cunnias pitämän. Ia nijncmn meidän caifein
inda tawaratam tallcla pitä.-uan jatalä meidän HERramstn
cdest ylijUmäniakljttämän. Siliä joshän on meidän Her-
rani ei pidä scjs phdengan autteleman että hän hänen pyhän
säätyns ia aseluxens anda la salli joldaeuldapalwelialdaM lai-»
milyoca ia polietta.Scntähdan pitä myös caickein ihmisien
lä ajatteleman/ cosca he tietäwal HERran sen säätänyi/
ellei he sitä loisella eawalla käytä/cuin hän senkäffenyt on/ Et-
tei he myös siitä leickia cli pila tee ecka silä waärin käytä/ei pa,
hoinsijtä ajattcle/ep semmengänwarin puhu, ntjnenin ne In-
malaltomat tckewat/loisia pitawaarin ollaman/jekä huonen
wanhimnnl ettämyös EsiMljda iaandaman saada heidän coh<
tulisen rangilstu^ens.

ii., LlttlcmeldänMariotta ajasta/
cosca tämä tapahtunut on/ jostapuhuivat Ewan>
gelijiat iaP> P',wa!l sanodcn< Gmä yönä /YtM hän pe-
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ttttitl. Jotaei he sen tähden tege/ että mpös tne Ehtollise»
ajalla HCRranEhlollist pila. waan i. sentH-
den että me tämän Ehtolliscn tiedäisiln sitä pphembänä ia
corkiambal,a pitä/ ajan lahden. Silla nMcuin tapa on/ et-tä vhdenvsiäwänwtjmeiset puhet/ suurembanaia corkiiamba-
na pidelän/cuin nejoeca phleisest ennen puhutut owat. Ntjn

meidän pita nämät Christuxen wijmeiset sanat/pphemba-
Na jacorkiambana pitämän/ja eirohkeneman ntjtä toisin setittäjapmmartä/cuinlEsus Chrisiusne it>ze on Sen-tähdenei pidä phdelläkän ihmisellä oleman woima/ olisco se idzePaawi eli Calwinus täja pphäsä Sacramendis/ jolacutarah-
luacanmuulta.

' Juvalaiset silloin teurastit m söit pääsi-
äis lamban/ jahän tämän cansa olis tietä andanul/ että hän ai-
noastani, on se oikia Pääsiäis lammas/ joca caickein ihmistenHndein edestä lcurastellaman piti/ia nsiin päällä uhratlamanjäsen csulta puhdistaman ne jotta hänen päällcns vstowat/heidän eaicklsiaspnneistäns. Ia näin tällä tawalla lahdoi la-wän cansa/ Jumalaisien wanhan Pääsiäis lamban (joca oli
teuwstamiscnsiaweren pnscoltamiscns cansa/ cuwaus siihenuuecn Pääsiäis lambasen ChnsiuM)lopelta/jasen siaan hä-nen oman Ruumins ia wcrens Sacramcndin wdes
mendis asetta.

3. LelwauJuhla s.sälle lull/ la hän annais tjelä/että hän ainoasians plj-nallans/ iacuolemaUans/iaomallapphMßuumillansjawe-
rellans Ehtolises on se Ma taiwallinen makia teipa iarawin-do/joca lhmisen sielulle anda maklan ia suloisen maun ja lian->caimsen elämän wirwolUM.

4. Että hän Ms yhden ewltuM/sen Jumalanijalatsudmwalllle/jocaalmin SacrMendis l«pahlu/Chri-



fiuxen Ruumin spömisel!lei'wäs/j<lwettn jlwttiW tvijna:
jocaei ennen ikenans asttettu/eikäennenkaffettp ollu/waan np,
eaickenenj?n/ Sinä yönä wna HERm lEsuspe-
tettin, ja sen hengellisen FhristuM Rumin syömi-sen ia weren juomisenwälil jocaainoastani vstosatapahtu/stjna että me vstom hänen päällens/ja
hänen ansionsnautidzem/ josta hän ychtä aiasta-
staica ennen puhunut oli. /<?ö.<s
iii. Lumga Oerra Msus on sää-
tänyt ia asettanut tämän pyhän EhtMsens /
Nimitäin/ hän ottiLeiwän/kW/mursija annol ope-
tuslasteni ja sanoi/ottacat. catkin
ehtolisen jälkenki/tlija sanoi: tämä calcki scc.

Lhnstusklsttä taiwallista Isäns/ hänen sim-
ten armons tähden/ sitä köyhä ihmisen sucucunda wasian/
tei hän andanut sitä spnl:eisäns eadotewxi! tulla. Muc-
<a olinfjn ärmoliscst neuwosianspäättänyt jallens lunasta
Mlsiä/ ia Christien Rinnuin ia ivercn caulta/ catuwaistcn
heikko vsco/ ljancaikisen elämän wchwista. Sencaldaisen häs
ncn I<ans hpwän töyn tähden/ kijllähän händä
Ia mursi nimittäin/ieiwän/ jocantjn sijhen aican leiwottu
oli Juvalaisten tawan jaken lnakian leiwän Juhlana.

Että HHRra lEsuson kizttänyt/ sekä leipä
että Mctia ottOlsans/sijlä meillä on erinomainen
opetus. Että nl/n vsein cuin me nautidzem tätä py-
hä jawinas/pttä meidän
sitä tekeminennomaiMa suurella Jumglisudella
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llifnM ennen cuin me Klym edes Marin eten/
ShristuxenRuumista ja werta nautidzeman lan-
gemmepolwillem janoyrest caikestsydammestru-
toilem lumalalda meidän syndein saami-
sta/ että hän pyhällä hengelläns m/n tahdois
walmista meitä ftnä sisälllses ihmises totisella
catumuxella meidänennen tehtyin syndein tähden
ettämeFhrtstuxen Ruumin ia weren kelwolliscst
wastanottatalvaisim Jumalalle kljtox<riia meil-
len autudexi: nhn myöscosca me HHRran Ehw-
llsentygömottanet olemma että me caikesta sydä-
mestHEßmlumalatakt/tämjaylistäm/täman
kaltaisen hänmlahians edestä.
iv. Mtä me wasiM o^mme
Lhristuxen pyhäs «^htolises/nimittäin/ Leiwänjacansa Khristuxen totisen Ruumin ia weren
Ntjncuitt hän puhu sanoden: Ottacat/ jasyötät tämä on
minunRuumin. luokat tästä caicki/sillä tämä
on minunweren.

ast sanowat/ että sijtte cuin HERra lEsus oli spönpt sen wi
maisen PaWislambansopewstastens cansa/ianijnsen ean-sa wanhanTcfiamendin paatti ia lopetti/ ntjn hän otti elenfäphden loisen tpön/jonga eansa han warion lacaulti/oman Ruu-
mins iawerens lasna olewaisen ilman warjola s elti.
ottlMenLeiWaN ia Wljnan/waanei Christuz
,äsa pphasalpssa ajcojnut palmsta teipg ia wiW spsda ia juo-



daajetta.Mutta kabdoi hauen oman pyhän Rttumins jaealli»
werenszosalisudcn lenvun iawijnnn syömisen iajuomisesanda,

Gemähpen stjttecum
hän oli ottanut iclwan/ taittanut ja opetustaMens andanut/
Ntjnhan sanoi: Ottacat/ syökat/ tamaon minun
huumin. Ntjn myös wHnasta Calklsa / Dtlacat/
juocat/tamaonmmun werm. laeiHEßra
sius ymmärrä naiden sanain cansa: Syökiit ja juocat/
sitä hengelistä syömisiä ja juomisia/waan sen joca suun cansalapahlu tasapyhäsäEhtolisesa/nijncuin P.Marcus
waisesi ja selkiöil sanoilla tietä anoa/ sanoden: he °solt
stjtä caickt. Joca Juominen suun cansatapahdut. Edespäin tule meidän tasa tietä/mikä se on / jota
hän suun causa kaste heidän syödä ja juoda/ongo se paljas tei-
pä ja wijna ainoastansa Se on tofi ella hän annoi heilleteiwgn ja wljnan. Silla ne pila oleman pphitttyl ulconalsttwalicappalet jaElemendit/joita HERraßuumins jawerens
jacamisen janautidzenusen otta tahdot.

Mutta nMumHEßratt Lhrisiuxelley ollu
utjn palio tekemist jawijnasi Ntjn han myös jdze selkeä
la japMMarläwaiM sanoilla lietä anda mitä han heille tei«
Wan ja winan cansa tahdol anda/cusatzan sano:Dttacat/ sys^
klit/ tamck on Mlnun Ruumin/ ottacat/ juocat
tama on mmun weren. Sentähden HERra ICsus
«isinoastans andanut opewslapsillens ieipä syötä/ mutta
myös oman sanans jalkm/ sen siunatunLeiwän cansa/
«manRuumins. Iasiunatun wqnancansa/ cal-
ktsa/ omanpyhän werensck 3a waicka en me sitä o-
MaLaMlMMeUäm laidskäsiltä/ LMZa ChnstUMRuu-

mis



wis onieiwas/jawmwiMs/Mgatne tpcgöm oeam/ cui-
tengin pika meidän sen vscoman/etta lEsusKhn-sius on lilsnaLeiwas ia WHNas/ ei ainoasians luma-
luden mutta mpös ihmisen luonon,'puolesi/ mjn ella cofta me
wasian otamme iciwan jawtznan/otamme mpos Christu/cntotisen jaläsnä olewaisenRuumin jaweren/ jongahan
lensolliNeidzen Marian Ruumista/ ja stztte caiken mail-
man aumden edestä uhrais ristin pMa/josaRuumisans hankarsti catkeran pljnan; nljn että me roastan otamme teiwancansa juriftn Ruumin/ jocaristin paalia ripui. Ia se joca
wljnan cansa annelanon/juunseweri/ joca meidän edestam
wuodateltu on ristin paalia/ jahancnkyliestäns jahawojstans
vlos hänen omain asetus sanams jalken. Dttamk
syökat/ tämä on minun Ruumin/ VttUU/ M-M/m'mäonmmunweren.

Että HERra lEsuson asettanut Molisensteiwan jawljnan all<?/ja ei iongun muun walicappalen lautta.
Ojm Että Nainen näkywaisten Elementeincansahän tahdo, meille muisiulta/ Pphan Ehlslisen suurenhuödptpren ja sen ahkeran nautidzemisen. Silla nljncuin,hm,stn Ruumis ei elä ilman jocapäiwäsiä wwindola/ ruatsjajuomata. Ntjnmyös ei taida Ml idän sielun ilman HER-wn sthtoliseta hengeliscllätawalla Jumalan edesä elä/ multg
taplp cuolla ljancaikisest. Semähden on HERra Lhristuswallmsianut sielulle(aManhengelisenelätpM Ehlolises/ olckmeidän aina pila edziwän j«naulidzeman. Sen päälle ettämejdansielunseneansalullsrawitu)si/wahwisielun ia ylös-pidetpx» tjancaikisenelämän.. Tämän Eheolisen byödytmest
jachkewst NWOzemW puhu idze ChnM. )ol)aums e:



r. Tahto meiMeiwan ia wijnan canft kehoitta
sydämelisen j-»wellclliscnrackauten/ P. P,wall meil,
le tämän näillä sanoilla selzttä sanodeni IZeoN M leipä/
Nljn mekin monda olenlmeyxl Ruumis/että caic-
ki yhdejta Leimasta olemma osaliset. //.

/s.-/?-. Seon/NMuin monestjywast/ yxi Leipä
lelwotan/nyn myös mekin olemma/ jotta yhdest
Leiwckst / ftta corkiast fiunatust Sacramendist
osaliset olemma/ myös yn hengelinen Ruumis
taicka yhden Ruumin yhten chnitetyt jäsenet.
Sentähdennhncuin Jäsenet yhdesruumis rakastamat toinen
loistans kestcnäns. Mn pitä myös ne Chnsiltyt tämän
Secramendin nautidzemisen cautla wcllellisest racfaudchMvscolisudest niwolut oleman.
3. Että Nl/ncuin/ywä ei ennen saada leiwottalei-
wäli/cuin se ensin mpllylla pieneni tehoan ja sitten seulotan/
lciwot in ia cuumas pädzis kypselän. mpös
Mariat/ei taida ennen anda idzestäns makia wtjna cuin he wlj-
napuusta pojs oletan japiene/i poljetan. Nljn ne Christityt
ei taida lllAan ristitä/laiwan waldacundan tuUa/waan hr puä
enjmristin cautta hpwin pollettaman että he tulisit
Jumalanwaldacundaedzimän ja idze anoisit lupa tästä paha-
sta mailmnsta ja tulla heidän HERrans tpgö Mgacuwatt
caldaisexl he tulewat. s.- )a ennen hä-nen cansans karsia/ jos he hänen cansans halltta
tahtowat. Tätä hän meille mutstulta täsä corklast siunatus
Sacrammdis ieiwäl ia wijnal.
4. Lohdutta han naiden vlconaisten Ejemante-

cansa Christilpilä / että he «ulewal peliiziew/i rististä.
Sillä



Silla nstncttinnisun jpwä/ eisetttahden ricki jauheta/ ia wff,
namarialpolieta/ ettätyhiaxi pidäis tuleman ia huckuman/
waan että ne pidäis tuleman Ntjn
myös HER« meidän lumalam/ eisentähden pidä meitä
fim all na wtjmeln anna molla/ettämc siinä ia sen cautlapi,
dais huck.nnan/waan että meidän wWein pidäis caWenleF
män/ ia meidän lumalallem palweliovi hänen
waldaeunnasans.

Ia tule meidän tietä. E"M -
Esuxen LhrlstMn Sacramendis/ oncaxi cappalet-
ta. Ensimmäinen on Maallinm/jocaon luono-
llnenLeipä m wljna/jotca owat tm pellset Sacra-
mendis/ ntzncum Ui osa tdze olemlses/jolta ilman/Ehtollmen ei mida olla. Toinen onTatwallnen / joca on hänenruumins m werens.
2. Lumga ia millä tawalla Leipä la tule-
wat Ntjn että sen siunatun leiwän-ia
wtjnan cansa/ ChnstMn totinen Ruumis ia weri ln?escjnä
siunalusEhtoliseswalianotetuxi. Nimittäinsillä tawalla/
etfä Ewangeilumin palwelia lukeasetufen sanat ieiwan jawtj-«an plldze/ «lulla Sacramenei tapahtu Chxlsiufen nimellä iawoimalla/ näiden sanain saulla/ cuin hän sano: 0NMlnun RuummCämä on minun weren.Sllla Nljn-
<n,n je stna/ Mg., )u na!a ainoastans phdenkerran sanoi:HedeimölM tailsändykätmtäyttäkät maatat.
?.- 2F. On wäkewä luonosa enmdpmän: Nljn on Mpös tämä
phden kerran Chrtstuxen suun cautta sanottu/ia pitä hänen«oimanshaman mailinan loppuu asti. Sillä Sacramen,
AsHwatc7i capp)lejta nimittäin sanat /a Elemwllt/



jottaowat nlconaijet näkpwaiset luondocappalee. NHncliitt

tygö/cmnonLeipaia
mendiri. Ia Thrysost. sano - NW pian mm Fhrisiu-xen asetu/ell ftnat luetallplidzeLeiwckz m wt/nan/nqnse tule OncramenM woimasans/ coscaMlsenwastanotta. Mmm muutoin ei/ waicka wie-
la kymmenen kerta leipä ia whna
on JumalansanM?/ehka se palialda lhmiftlda/ jocaon pphalcä
hengelda Miculetw/ puhmalsin. Hlisa propheta kiroiSHENran nimeen ntM cahlapoica wlsoeltäkpm-
mcnda> NljNlulitcaxlcarhuamedzasta/iarepe-
lit hädäncuoliaxi.
min HMpuhui HErran sanan palwelmns Geha-zin ylldze/ nqn hän mii SpitaW. 2. 2^.SencaltalsiaEslMerkia Jumalanftnan woimasi löptän,now
dajljn^pphäößÄMatlw.
2. Wn owat myös Allarm Sacramcndis/ lei-
pajawljna/ ia pnspwät mpos ldze naulidzelniscstln ntjncuin
ennengin/ mutta asetus sanain cautta mle se ppMi leiw<hi ia
wijnaxi. Smtahdw että Chnsius sen eansaandameilicto-tisen ruumjns ja wercns spötä ia juota. Scmahden ei pidä
phdengan epaileman/waan vscoman wahwast/ että costa hänsen siunatun ieiwan ia wtjnan wastan olla/ nljn hän wpös
Chrljiuxcn lotisen ruumin ia weren sencansa wajian olta.
5. Tuiemetdall waari otta/ mlnga Mnstuxen
WMjs )a jpenEhtt'l«ses hödqn jaMan/nimittäin/ lolla-.



iMacachiallaCapttnaitam tawM/iocaott waära luule/jests
ilman caiketa oikludela ja
da me jöimatan. Mutta »ne wasian otamme Christien
ruumin ia weren Sacramendis/ yhdellä ylön luoNNollsel-
la/ tutkimattomalla/ la calkllle lhmlsille tasa elck-
mäs/WttömKttömallcktawalla.SlUä tasa ei pmmar-
mä/jocu carhlaCapernaiterin lihan syöminen ia weren juonii,
«en/nhn ettaChristuz-en wumis purcstclianhambmllcMutta
mewastan otaweLhrisiuLen coconansMlollfts/nijncuin Christien Seuwcunda yhdeswirres weisa sanoden-

»o» »on

WaLhnsmMkircko tunnusta.,. EttaMtstU-.onChrifilltpinEacramenlijahänen werensoi»heidän totinen autuallmcn juomans. 2. Ettemme meidänsyömiMm ia juomlseUamAhrisiuxenruumista hajottlele/ta,l<tele eaicka osittele/waan idzecukin edesians Chrisiuxen ruumin,a weren coconans wasian otta. /. Jo» tuhat ihmist mcnis sillecorkiaffsiunatulla Sacramenlille/nljn ei se ynenämkalä laicka
wahembata/ cmnse toinengan otaisi/ia ChristuMruumwia wen ei sentähdenoW wahembi.Ntjn Vscom me nyt sydammesam m suun cansapflk erealsest eunnustam/ että Eiewenti joca on leipä hombail-lam klelellam taicka juuNampienetan ia muretam WlUlta Chri,wuVis/Mga phdjsips/sencaldainen cuin ybten wleSa-ewVMdW on lfjwM m jgPpspcocomns/llMnpheew



ganlasettenpienenemet/tvastä oteta sencastaisella tawal?a cM
Jumalalle tieltäwa on/waan meille tasa elämas kasittamalöin.

Eikä myös wljna iaStzristmen weri tule secoi-
eetuxi toinen toisensa cansa/ntzncuin wesi ia wlZna secoilelan/waan sijna tapahtu sen caldaincnChristuxen weren ia wnZMphdifiys/cuin Sacramendin cansa yhten tule fa sopi.

Etkä pidä ajateldaman eli vstottaman/että leipä
jonga me wastan otamme/ Christien
Silla Ewangelistal il, Paulus/ selkiäsi cudhzuwal teiwätt
teiwafi/ seka ennen että stjtten/ cuin aselu/en sanat sen v-«
lidzen luetut owat/ waan se on kM vscoa/ yxikerraW/ eltacosca me wastan otammeLeiwän m otam-
me myös meidän VERmnlEsuMOHrlsiu/en
totisen Ruumin jaweren.

Me vscom myös sen että sitte cuin meFhristu-
»enRuumin ia werenolemme wastan ottanet mumisen/ ettei
se tulemuutetuki meidän lihan, ia weren,/ waan me mnnusiam
lustinu?en ia muitten P. Isäin cansa/ että se muutta
meidän liham ia werem/ hänen pyhän/ siunatun

. iacuolematwman lihansa caldalstxi.
4. Tule meidän ivaan otta/ cuinga monella ta-
walla Chrtsturen Ruumis is weri wastan oletan: nimittäin
colmckatawälla.
1. Gengelltsclläamoasiatts/bscolla/
nijncutncaicki dscowaiset teit wanhas Testamen-
dis/jolca hänen pä.Umsvstoll/josta hänen Ruumins syömisesi
lawerensjuomiftst/ hän idhze puhui Juvalaisten
6f«.;4. laP.Pawali sano:



Ztt mitta tahdo teildä jalatci ttta meidän Ifim 0-
wak calcklyhteläista hengelllstii ruoca syönet/ja o-
wat caicki yhteläista hengellistci juoma juonee.
Silla he joitfttahengelisestcalliost/ jocaheitä sen-
rals/jocaoliKhnstus. /.

Sencaldamen hengellinen syöminen/joca vsco^sa tapahw wicla npl länäpänä tavahlu/nljldä oikeilda Chrisii-
tpilda/ coscs he muisiultelewat vscosa HCRran Christien
pljnan ia cuoleman/ja eunnustawat että se heille autude?itapah<
tunut on/iaktjtlätrat sen edesi HERraChristust.llmoittawae
ia teimillawat sen idhzellcns ia muille lohdnttMi/ tä-
män caulta totisesi luleyxi Chrisiitlp ihminen ChrisiuMptj<
nan ia cuolcman woimast osaliseri/ j<, ntjn omista idhzellcns
Christien ansion tähden sen omaxens.

2. Ruumilliftlla tawalla amoa-
sians/ni/ldllvstottomilda ia kelwottomilda/jotca

ilman vsco wafian otlawat/ ntjncuin ludaspettäjä söj ChrisiuM ruumin ia joi hänen weren« ainoasianssuuns cansa vlconaisella tawalla/ ia ei wasian ottanut sitäsie,
lullens. Nain se wieläkin lapahlu.

3. Sacramendm tawalla/ joca
tapahw seka hengelisellä tawalla vscon cansa/ nc/n--tulnmyösruumlltsella tawalla suun cansa/ jong<,
cansaCH, istunen ruumin jaweren spöm ja juom jameidän suul-lam wasian otam.

z. Että telwoltomat myös wasian ottawat Christienruumin ia werenEhtolises/ ikanans minkelwoliselkin/»aansen cansa duomion idzellän> spowat ja juowal nijncuinJu-
malan E Macunda weisa;

summun»



Wnsepahacuin sehywa/ leiwas wyMs ms-
emin/ sulllla syöpi/ suulla juopi/Ruumin weren
molemmin- Kuolema pahotll / elämä hpwill.

Enosaonmolemmili.
Nahdän myös tckmlk asetuxen sanoisi tode/i/

eusaChrifius ei sanonut Petanlie/ mutta mpös
pkltäjallä ludallel Tämä jonga minä nyt sinulle annan/ ia si-nä wastan olat/on minun Ruumin/ jacaikille phmsesi. Scn<
lähden wastan otti se kelwotoin ludas jamuutkelwoltomat/
«känän» niin Christien ruumin jaweren/ cuin ne, kelwollisetF
km iahurscst/ Sentahden sano 6reZ.- totinen ruu-
mis on mpös spndisistin/mutta cuilenginainoasians olemiscl-
la/ ia ei terwelisellä waiculuxella. Ia tämä on se ensimmäi-
nen osa cusa me olemme cnullet/ cuca sen P. Ehtoliscn asetta-
nut on/ nimittäin lesus Chrifius. ja mitä han meille stjns
anda nimittäin/ leiwän ia rrtjnan cansa/ oman siunatun l6
läsnä olewaistnRuumins ia werens.

töinen Osa
Nffsta wahWoista todisto/ista ia wakewista wah^

wistr.xisia/ elta ihminen toliftji wastanolta simaPphasä Ehw'
lisesa tolGnmlWHlewKisen mummia weren.



i. Owat asteuM st-
naeMa owaiperusioM coco täsii pvhasa työsä/
ettäChristus/IsänswGms/ on nHn jälkimälse» Ehtolischns
«ehnpt ia asettanut ia nfjn hänellä kelpais. Hän jvM ft^
noi/ia se Nljn tuli/kasti ia senljN tapahtui/hän sanoi
wpos tasa/ oltacae/ syötät/tämä on mmun ruumin
jOMtttdäN edestäN aNNeMN / Se on nyt tost/eltä hänen
totinenruumins meidän cdesiäm annettu on/ ia ei jocucuwaus
eli caltaisus. Sentähden myös on hänen totinen ruumins
läsnä Ehlolises. Nijn myös hänen totinen werens meidän e-
destämon ristin päällä wuodatetlujonga hän sanoi ändawans
opetsiapMe Ehlolises.
2. EwanZelisierittettfaP.Pawa'

lm ia yximiellsysjotca tästä Mtolisest kt-
tloiltawat. Että waicla he owat Ennomaisilla aigoilta
japaicoillakirjoittanet tästä HERmn Ehlolisesta/ Cuiten-
gin heillä on ollut suuri uximielisys. SlUä P. Matchleus
kirioitti wuotta jälkm Chrisiuren taiwasen astumasen. P. Marcuskpmmenen/P iucas wijsitoistakpmmenda'
Nähdän wös cuinga carcast P. Pawali joca oli temmattu col,
Manren taiwasen ia paradtjstn ia cuuli sanomattomia sanoja/
joita ei ihminen taida puhua 2.cor. ,2.4. nisä han Myös
taman opin HERmn saanut oli. /.<?^.
,7.2;. Ia ftjtte sen cahderena kymmendenä wuona jalkcn
Chrisiuren taiwasen astumisen kinoitti/yhten mle Ewange-
listamMnsa/ntjn ettei hän loista tczwalla/ enämbätä laicka
»ahembälä sijta klrioita/cnin Jumalanpoiea idze puhunut/ ta
EVangckDl ennen händä kirjoittanet owat.losta selkiäsi» näh

I dan



dän/cuinga se Jumalan edescadMisest tapahtunut on/plidh-
zen woittaman caicki lphiäl luulot ihmisten jarjestajatellut.

Opimme että me ainian vscom/
ruumin läsnä olemisen lciwäs/ia hänen totisen werensä wtj-
ttasa/ jongame Zhtolisee lygöm oeam/ ja en anna meitäm wiex
teldä iaplidze puhulta joldaculda ihmiseldä/ waicka hän oli»
cuinga cawala/ wiecas eli oppenut järjen jälken/ ia pangam
pois ft
naulikcam tama myrkylinen kysymys minga/iasanocam Jumalalle ainoalle wqsalle olcon cunnia
mutta me mahdan, hawetä meitam. Sentähven pitä
meidänpitämän meitäm )umalan> sanasa ia Chrisiu-

/en asetu/esa/ olladen meidän järkemfangi/i
Jumitan cuuliaisuden ala.

Toinen Saarna

ChnsiltM GtMsi/
meidän tykönamKirsiorstama

pidettäpä.
IntroituF-'.
(hywak Lhristitpt meidänseasamcudhzutan usiammilla nimllla.

1. KirsmorstaiM joca nimt meille on tullllt nljlda
Slwmalaisilda joeca Ruodzalaisten rajoisa ollet
ja asunet owat/ joidenga he owat cuullet
wan Sktiar /om on nG pallo min

puh-



puhdas (selkiä) jacudhzutMl tämä selslchri/ Mtä-
den/ että tämän päiwan päälle on meidän wapah-
tajam lAsus Ahrisius selittänyt ia puhdistanut
mettä meidän synneisiäm. Silloin costi hän krydi-
maas meidän syndein tähden cuolemancansa sodei
nffn että hänen hikens ioca mahan Wwsi oli nffn-
fuin werenpisarat. />,/cv 22:44.
2. Kihla TorstMi,- Sillä tämän pämän päälle/
on meidänwapahtajam on/
petetty ludan suun andamisen mutta/ sidottuna
wiety pois palio kärsimän meidän edestäm.
5. YERran EhtolisenpäiwM,- sentähden että
tämän päiwän päälle/on meidän HERran sää-tänyt ia asettanut sen corkiast siunatun HERmnHhtolisen. 2. Että tämän paiwän päälle Saarnata» ia
opetelan Jumalan Seuracunnas sijla corkeasta opista. Iaettä mekin sitä talla hetkellä hedelmän cansa tutkisteli-sin,/ nljn sitärucoikam ia sanocam: Isämeidän.'

sMnne Sunnuntaina (hywätFhnsiltyt) sailij"a corkiasi siunatunHERmnEhtollsen sen on idzelumalan iaMa.nanpo«alEsu> Chrisius säätänyt ia asettanut. Ia ettätjnamelUeannetan,Man ia omistctan hänen totinen luono>lmen/ja lasna olelramenpyhämumlns ia cällis werensleiwaslawtjnas/juunntjncuin puhunut3'h Wti



Nutuin ltchs todistajista/ jotca wahOfsiawat ClMlyen
tunnin ia wern läsnä olemisen leiman ia miinan canja sijna
Ehtolises ), nitg tacaperin jäit. lolca tällä hetkellä lcioan
rackauden on napa cuulla/ cuinowat.-
1. Mltahyivä jahpödytyst meille ftta corkiast fiu-
natustSaccamendist on/lamitawarlen seonff-ättpiaasemm.
T. LuINM cukitt ihmillen ptta handckns walmi.
stamcm tale Hhloiiselle/ ecki han mchdolW ia
kelwolW.iautidzislaka.

EnsimmmnenOsa.
Tasa cappalesa HERmn Ehkollstn hyödyty-

M tulemeidän wisust waari otla. Silta monda menewae
Sacramendille waan halwae (Jumala pawtcon) ntjtä hpövp-
Mia ajattelemat ia hedelmän eansaSaeramentiänautidzcwal

Muutamat menewat stjhen wanhan tawan jal<
tm/ ajatellen meidän pita ngn tekemän cuin muutkin ihmiset.

Muutamat sen alla edziwat sitä Ntmecl että hel-
eä ntjncmn muitakin cndzutaisin Chrisiilpizi/ että he mulltm
«ansakäwisit Sacramendllle.

Muutamat että he sen cansa peittcksit pahudens
jaeicuitengan sila wähemmin elä spnnts iapahudes-
Löytatl muutamtta jotcawaadttul menewät sijhen
sen päälle että he sen eansa wältälsit kircon Esiwallan rangaistu»
xett joitahe muutomkärsimän pidäisi.

Mutta M
on wäarmia eomn ll?lttllapa/m whtiWisest pmmartä-
mättömpdeji.

1-Zt-



Etteihe eeidä oikcim syitä jotta heitä SMs
mentia nautidzemankehoittaman pita.

Httei he tiedä mitä hywä iahyödplpst he stjtä
saawal.
i. Gpott/phteisesicmckeittDN"
siuxenhljwäin töiden osalisus/ etla han ruumins
ia weren» cansa anda meille caiken sen cum hänen cansi,
Meille ansainut on. Sillä sen tähden anda meille Chrisius
hänen ruumlns ia werens syödä ia juoda/ että <e on meidän lu-
«astunenpantti.

Sillä Nljncum woimallmen mailmallinen
»a lahiolais jolleculle jongnneaupungin/ linnan eli maacunnan
<a annais sen täydelM nijn mpos annais M cai,
ken sen omaisuden ia oikiuden- Juuri nljn että Chnstus lahjoin
ti meille hänen lihans ia werens nhn hän myös too
t.sest anda meille sen cansa/ eaiken sen cuin hän meille on toimit,
tänut on/ Nyt hän on ruumins cans pois pphkinpt caicki
meidän spndim/nljdenedestläpdelisest maxa,ml/on myös ne
caiki andexi annetuki toimittanut. Sentahden anda han
myös meille tämän; ia ettemme epäilis/nljnhänsenpäälle an-
da meilleruumins ia werens pandiz-i/ että hän ne meille toimi-
tsnul on anda ia omista.

fts on suloinen lohdutus: josta
puhu sanoven: toltacuin minäSacmmendis Lhristlyen janan ia armoksen lupannnMenhiinen p. Runmms m werens wapan ot-

tanut olen/ nyn tottaolen minä myös ynnä sen canft saanut ealken sen mm hänellä on m sen ldzelian



2. Spon/EnttomatsesicaMec^
tuwaisille.
~ Meidän vscom stn cautta tule ylöskeholketlyi

ia wchwtstetuxi ia wastan oletus armos josta
Sacramendin se on hu-malan armon merckl>i.

T. Httä me sencautta ttllemme LhnsiUM can-sa yhdistely^/ia nain en me ainoastans hänenrunmistans/ mutta myös hänen luonostans/ntjncuin ne wan<»
hat puhunet owat/ntjn etlametaidam Pawalln cansa sanoa:
M olemme hänen ruumins jäsenet/ hänen liha-
fians/a sano mpösNilgri?:
Losca me Sacramendis wastan otamme
?enRullmin mweren/ nezn se meisä matkansaatta
sen/että me pysymme Shristly-es ia hän meisti.

Z-. Että meidän fielum sen cautta tule elätecM/
Nimittäin yhdell totisell iaseisowalsclllohduluM/ei ainoastans
Ewangeliumjs/multa tasa Christien lotisen ruumin ia we-
ten Sacramendis/ että Christus Jumalan sanan ia Sacra,
mcntein cautta/ meidän sieluam elatta iarawtze. Scnläh-
den ne wanhat owal cudzunel Sacramendil Vigticum.
se on / liekittä eli tie crras. Sentahden elta me sensenruan ja juomancautta/ waellam tzancaickisen elämän/ ia eln
phlan elatpsta ena larwidzc.
4. On yxitäyfi mtonnen Sinetti/ia wahwistus

meidänruumin ylös nousemjsen cuollmsta/Ma me
täydellisesti wahwtstetan etta caicki nc jplea vscon cautta tule,
nat Chrijiufen vi«sSacmmmli« nautidzewat

pitä



pitacuolluistylösttollstmätttjstttäickisett elämän ia alltUlieettt
Sillä Ntjn päältä P. Pawali/ eusa hän nam puhu: JosNyt
scnhengi/ jom leDen cuolluista ylös herätti/a--su teisa/ se jocaLhnsiu) en clzslluista he-
rätti / on teidän clwlewaijen rnlimmne elawärike-
ksivä/ Senchden että hänen hengens teisck asu.
V.om. z: ,i. longa cansa hän liettätväxi tcke/ eeea ne Ju-
maliset Chnsiilyt owat sen P. Hengen tcwpel ia asumasta/
ntjn on stjs mahdolom että meidänpitä olemail cuolcmas waan
meidänruumin pitä lotisi st ylösnousemantjancaikisen elämän,
että me senkaldaisesta ylösnousemisesta olemme wchwistetuk
Christienruumin jaweren SacramendiN.

Edespäin tule meidän wisust waan otta nimit-
«äin/Cuinga me tämän suuren hedelmänja hyödplpxen taidam
käsittä. Nimittäin/ ei Pawilaisten cauhisilyen ia erhelpM
tawalla/ että ihminen taita tämän hpsdplp/cn

o^e^/<?, e/i<s/» /?«e Ws/«
Sacramcnll on woimallinen/cosca ainoasians sila wulttan/
lapahdnis se euittga hyVäns ehkci se iocO sitä naulidze ymmar-
räiffän/tgicka ei hpwä edesottamusta oliscaft/edespäin Humali-semmasii elämän.

Löytän myös Nijnen seas/ ym-
märtämättömiä/jolcampös ealzowat ainoasians opuz ope-
ratum. Se on/pallasta työtä/että tulewat sijhen/ spöwae it,
juowal/ia cuin he sen owal tehnee/ ntjn he luulewat sen lyön
jdzestgnsheilanspyhitläwän.

nuhtele cswm tpehäsä La-thechismMsans sanoden: Ruumlllltlen syöminm Mjllominenei sitä tege/ multa ne sanat min täsä selso-Mt: ia wuodatet-
K lu



tu sondein anden saamisen//a vsco Nciinen sanainpälille/hckl saa mitäne Wllans pitawat ia lupa-
wat / nimittäin Syndeln anden saamisen.

On scnlähden suuri crojtus ihmisen vlconmscn aftturen wa-
lille i ia hengcliscn afetuxen täsä Sacwmendis.

Et tasa Ntjn tapahdu culn sizna cosca jomteke lii-
ton päiwämlehencansa andaxens päiwä palcan työstäns ntjn

sen cuin määräni tehty on/ eikä sitä catzota/ joshän waa-
tien/ taickawaatimalatyöns tehnyt on/hywäst taicka pahasi
sydämesi. Mutta ei Jumalantjn ole säätänyt Sacramen,
liäns/ että hän cadzo ainoasians lyötä/ että se tehdän/waan
hän cadzs edemme/nimiltäm/eltä hän on käffynsil pannut sa-
naan/ ntjn hän tahto että me sen spdämmesäm lunemme/ is
kljndiäst vscomme. Jos ei se tapadu/ ntjn me idze palian
työmme cansa taicka sangen wähän/ laick<iem me ensingän ai-
coin saaca.

Silla Jumala cadzo sanansa päälle/ia ei meidän sen caldab
stenlöidcm/ja cosca meidän työm hänen sanansa iälken laite-
tan/ ntjn hän nckln anda idzellens kelwala/ jaandameille lupa-
uxcns tähden/ mitä hän meille luwannut on.

nyt opimme ~ Että ntjn vsein clim
ihminen wasian olla tätäcorkiast siulmllua Sacwmenlia oiki,

a 5 vscoskelwolisesi/ NljN haN lotlsest sta syUdlNs an-
dexl/m tule wahwtstetuxt sydammejäns/ javsco-
sans/ että Inmalald Shrlsiurcn tähden plta caicki
synit oleman hänelle andexi anetut/ja eipldä hcinen
tygöns endiset pahat tecolG lliettaman. Ia että
mc saneen joca hetki ricom ja spndiä legem/ ntjn pila
myös meidän vsein tätä cnkiaji siunattu Sacminentiä nauti-
dzeinan. Scnpääile että me sen caulta vscosa
mcspndcin andexi saamisesi.



2. Että Ne jotca pitäwät heitätte
pois lasta corkiast siunatusta Sacmmendistä/taic-
ka peräti ylön cadzowat ei a»noastans sen tege monda
muuta cauhialasyndia multajmpös ppsywät heidän spnnei-
sans/ tulewat Jumalanwihan ja ijancaikisen cadotuxenalla.
Sentahden sano v. I.utK«uz:lyta VsiamMlN finck
syndem andexi saamisen saat/ sitäparambi se on si-
nulle, Sentahden älä pidä idziäsfttä pois.

AomenOsa.
losa meidän tule waanotta. ~ Mnga ihmi-sen vlconaisellatawalla pila wallmstaman idziäns tällä

asi siunatulle Sacramendille. 2. Cumga sisällisellä tarralla
idziäns walmisiamanpitä.

1. Vlconamen walmisius pttä col<
mella tawalla tapahtuman. Hnsist paastolla/ e«ei
lhminen siehen idzensanna plön rawittuna wast ia juomasi/
»äänettähän pita idzens pois ruast/ ia juomasi/mene siehen
raidisna/ paastoten iasyömätä ennen cuin hän jotacula spöeli
juo/nllncuinmempös muul!aisin olcmme »elcopaat olttnanraioisna.Ntjncuin Chlisius ia hänen Apofiolins neuwowalsa-
noren:Lawattacal teltan ettei teldän sydämen cosca
lastauteta syömiscst ia juomisest. I<»c. 2/. Z4.laApostoli: Ilkat /llopueo wtjnast. H«. 5>- /F.
2. Vlconatftll waatettelt pllhdtsio-

Metttihe ole saastaiset ia haistwat Mo wahem-min plpiät ia plönpaldisesi conat/ waan cohlulisest. tätäMK t/ eaickl



eaicki ylpiai aiatteleman/ jotcahsilans Nijtt caunissaWt settcal-
datsillcylpeillawaalteilla/eltäse seka Jumalala idze/ HER-wn PEngelita/että mpöscaiki<?lumallsiä ihmisia cauhista.
3.6sunmaltsis tawow jakäpttämists

että idzecukin ensist cunialistt ljäckät ihmisetmle-
het jisijttenuoremat/pojat/erinomaisell cunniallia jarjestyrel-
-5l loinen toisens jälken/slwolisest/iahiliasudes/ei kelan alMia-
den/ lpkaten eli ennatläden edes mencwät. Ncjn sljtte waimot
pHcal la neldzel/ cukin järjefianstoinen toisens jalken/suurclj
«Unniall/lumalisudellia stjwollisudella. Sillä täsä laiwalises
Ehtolises/eiainoastansPappi sanan palwelia/multa mpösP.
Lolminalstluslsa/potca iapyhäOengiläsnäowae.

2. Että me sitä corkmmmalla pyhydellä ia suu-
temmalla Jumalisudclla liedaisimcorkian cansa men-
nä talle Ehtolisille. lolaei plonpaloisesi rawttlu ajatella/ ei<
ka tehdä taida.

3. Ettameolisim muille hywchi esimerklM ia ei
pahennuMi/ janhn ei lulismeidän päällem se woi josta <shri<
Dsplchn.

2. meidänwamotta cumga
sisällistll lawalla/ pitä ihmisen idzens walmistaman.

1. M lhmistn wlsust ldztäns tutkistele-
man minKczhan Jumalanlain iakäffy sanain jalkin/Jumala-
ta ia lahimmmfiäns wastan coco clamasans laittanut ia tawoit-
tanut on. Jumalala wasian pila meidän sydammesäm tun-
nustaman/että mc caicki olcnimc ktlwottomat talla HER-
ran Ehlo!iftlle mitä meidän personam tule.. Sillä me olem-
me <mcklköyhät syndlscl/oisMneluinaian monella muoto nijn
zpihoiltantt/että me moninaisten spndejnme cautta/

olem-



olMlttaijMmklsett cadot<M<wsainei. SetttahdenMeidatt
sisällisest meitäm ntjn walmistanlatt pita talle Ebtoliselle/ että
me meidän syndiin Izzmalan edes tunnustam/nljlacadumia
itkem/sydammestäm huocaln/catkemsi ilkcm jawodaiam kpy-
nelikö pchaxum sitä/että me nljn olemm Jumalan wihoittanet
pahoilla ajatuxilla/ janoilla ia töillä/ jongacansa mc hänen wIF
h.inkehoittanec olemme/ jahänen wlhansWcldiMylzdZemwe-
tanel. Nijncuin P. Pctari ja Maria Magdalena tehnee
OWKt.

Wätekeman meitä waali Lain ttltkisiele-
wus/mwelen Ensimmaiscstkastpst nljn wijmeisen. T. Niden
Moninaiset hirmuisetEsimerkit/cuin owat synnin tähdenMUlftsi rangaistut, Qen. 7: „ (3en ?gr. 36: 15. :6 z. Chri-siu.renwialoin kärsimys/e«a meidän syndim nijn hirmuiset o«<
lie/ ettei mjtä muutoin andexi annelia lailta/ cuin Jumalat»Pojan cuolemasla.

T. Koetteleman vstoans/ naiden FhrtsiMN sa-min pMle/ Teidän edestckl dlos annettu/a wuo-datettu sydein andexi andamM. Silla «e Ma syn-
dmsa mndewatta pelkawät Jumalanwihan/ el pidä andamanMåns olla. waan kaandäman heitans/ ia vfcoman armonfanctt/la sen cansa lohduttaman ldzians/ja etei he synnisans cpai«s että hewchwistaisitvseons/ ntjn on myös Sacramendltheille annetut/ että he sijnaarmosa tulisit wal,wifietW
«^. synnelst lackamus ia syndise-

ihminen sijtteelalumalanpclaos.
SlKa neiotca tahtowal kapda Vaewmendille kclwolisesi/ eiMa oleman ilina edesottamljes että he sijttek.n aina edespäinA '""" sp«neisäns/ Silla muutoin ei he amo..sians hawalje humalan armo, muutta mpös waiian ottawaehetliens duMw/l m Sac-mmeldm / Chri-



fiussen selitta sljna wcttaufes sijtä lawaisiusia huonesia/jott-
ga se wahingolinen wieras Sathan/ jällensMemene
Man wahingolisemman hengen cansa/ ia asuit siellä,
ni/nteki iäikimäiset pahemma/t cuin ensimmäisen/.»c. //.-14.75. /6. Senlähden mitä ikänans ihminen
tielaolewan Jumalan kaffpa wastan Da pita hänen lacla<
man/ ntjn ettei hän ikanans omasi ehdost ia tahdosi sencaldaisiaenätege.
4. Että me andexi annammetoinen toisellem ke-

ffenäm sydammestam/mita loinen toisia wastan ricko-
nuton.Silla ntjncuinmeedzimme spndein andezi andamufia
HERranEhtolises/ iastjlqmeilam fijna P. Ehlolises wch,
wisietan. myös meidän pita lähimmäiselleni/mitä han
mcita wastan rickonut andaman johonChrisius neu-
wo meitä sanoden: sMne ensin sopiman rtjta Welles
cansa/jljtken tulejavhra lahiaS allanlle4
5:2F. Ia tolse, paikas: Joste ande/i annatte ihmlsil-
le heidän ncoxens/ myös teidän taiwallnenl-
sänanda teille andexi/waanjollet te
ihmisille' heidänricoMs/nqn myös teidän talwa-
linenlsän/ei andexi annateidänricoMn.
6: ,4. Sitältkin tähän sisällisen walmistly en pita mpös mei-
tä «»elämän/ nimiltäln/ eltcn melulis wicapaa>i Christien
ruumisen ia weren/ Se on/sitä wastan otais tuo-
miofi idcadolMxi waan mahdaisim saada tjancaikisen elämän
ia autuuden/ tämän autualisen rawinnon>ulta.

Ia tämä on se dlwmio/ jonga alla wicapäHl
ne lulewal/joltakclwotomast wastan otlawat Sacramendin.
Humman angara ja humumen wiha/ jonga alla sencaldaisee

Inma->



Jumalattomat ihmiset cadoietlyi lulewat ijancalkisesi/ludatt
pettäjän ja mjnnen lumi.lottomitten Juvalaisien elc. cansa
ioidcnga plldzen HERran Christien pi ta duomion sanoman
sinä wHmeisnä päiwanä: MeNgät Pols MltMsta leki-
rotut.

me jhs näemme cutka ihmiset Khrisilyen
tuumin ia wcren P.Sacramendiskeiwottdmajt nautidzewat
ldzellens haisen duomiori nimittäin;

~ lotca elvfcoLhnstuxen Usna.olemufta lei-
wäs ia wijnis. 2. Caicki catumatlomal syndisct/ jotca
wät HERwn Ehtoliselle ainoastans ia
joidengahalulangestjttenginsuurtenspndein. z. Caicki jotca
ei tahdo sopia heidän lähimmäisensä cansa. 4 Caicki jotca
kaywät HERran Ehtoliselle wanhast tawast ainoastans/ että
heidän tapans nijn on/ Jouluna/ Pääsiäisnä/ Helundainaia
muina pphinä ajastajas ajatellen siinä kplia olewan että men-
kan ottaman ChristuM ruumista ia werla ilman spdämmen

japarannusta. ;. Caicli jotcaei oikett
sydämmesians ktjla Jumalala/ tämän suuren miltamattoman
hywän lpön^edest/että hän andameille leiwän ja wHnan cansa
Ehtolises/ Chnsiurcn totisen ruumin ia wercn/meidän auluu-
de^rem/mutta cohta cuin hc owaiwastan ottanet Eacramen-
dinjuoxewat vlwoskircost/eilange polwillens/ cikaktllaiaru-
coile. Ne euin näin ottamat ia mumista
jawerea/tulemat wtjcapäaxi siehen/joca spy ei ole ChrifiuMtaicka hänen armollisesrawinnosans/waan sima rumassa hä-
jyshenges perkeles on spp/ joea on heitä sunvtn wetanpl jawie,
lakin synnin stieisaplta. Ia heidän oma pahndens/ joilla ei
ole yhmran halua luopua jyniufi iapahudest.

Eoespckn tule meidän waarwtla nGa jyisia
jolcaeMwät «hmlsc läsiä pphajiEhtolifcst.'.E jonga cantla

plkial-



oitialda puolelda tule ihminen esietMi on MahdöttöMtts/että me pidäm idzem sille corkialle/pyhälle ia taiwaliselleam-
alle olewan walmistaMattowal/kelwottomal laicka ajattelen,
sydämesam cadzs/clt sinä slenyt ntjn oikein idzias walmistanut
soweliast jakclwollisesikäymättHEßranEheolisclle/sinunpilä
idzias ensin paramin walmisiaman/cadzo ettäs kelwol!iseMMi,si
walmistal ldzes edespäin. Mmäl tosin nakpwät pyhät ia oi-
kiat olewan/ että ihminen ensisi cocttele idziäns/ cuin-
ga mahdolinen häl, on / mutta se on Sathanan peeos/ että han
pyytä näinmeitä pois Sacramendisipitä jaesiäSemmcngin
cofta nljn vscin lapchtu. Nijncuin l). Esimer-kistä kyllä ymmarrelän/jasaadan luetla sijua wähäskirias/ jo-sa hän neuwo käymän Sacmmendillä/ia sanat näin sessswat;
Mnä tahdo nqlle cazkilleHfimerkixi/ jolcatahts-
wat idzians neuwotta andawman coeetelemisen ti-
etläwHi tehdä/josta opita tietaman/cuinga cawa-
la cumpani Perkele on. Muutamat erät on se nijn tapah-
tunut minusa/ett NinM, snMl halu Sacramendille/ ja o'
len pannut sen ia sen paiwan menneeni Säcramcndille/
coscanylsepäiwäluli/ olisehalu minusi pois taicka muulsin
jocu este tuäut/ taicfa lulin idzcN siehen kclwolcoman/ Sen
cansa minä ajattelin idzclleni/minäannan sen ollasillans/mah<
dsntulewan Sunnuntaina mennä. Costa nyt se Sunnun-
tai tuli/löysin minä ikänäns cnin ennen-
gin- Senlähden minä lyckäisiu jällens ylös loijen Sunnun-
taihin ialapahdui nHn/ että nijtä Sunnuntaita tull plön palio
ianijn että minä pian sanottu tahdoin siitä peräti pois tulla: co-
sca nyt Jumalaanne; armons/etla minä sen ymmärsin ei nii-
tän muuta olewan cuin Perkelen cawaludcn/ sanoinminä.- tah'
dstcss stn tien caultavlwos Sathan/ mene cuhungas
jchdot sinun minun Mhdolisuden cansa. Paasiin idzen

NtzN



nljtt lvaMens settcaldaisist panloist / ia menin NIW il-
man calketa enämbäta wywytpstZ Sacramendille/ ia muuta-
mat erät ilman ripittämätäkin/ pca ei minun muullaisin ol-
lut tapani tehdä/mutta tämän niinä tein perkelelle mieli car-

«inomaisestcosca en mioa tienpt yhtan suurta spndiä
tehneni. Ia näin tämä P. mies näyttä omalla Esimerkil-
läns/ettei meidän pidä andammmntäm estä/ sencaltaisilda e-
sieildä. T. «KstamyssSachan monda wasemal-da puolelda / tcilla Costa he owal ki-
piänä/ Ntsn hän heille scncaldaHa ajalu)li<l anda joshe ollawat
Sacramendin/ ntjn heidän pitc toliscst cuoleman. Nljnenin
Sacramcnti olis mprkps/eli spp cuolemahan. Jos nvt
cuoleMa tule/ ia otlapois tämm caldaiset ilman Sacmmen-
dllanijnajatelcan cukin Christittv/ cuinga pahoin se ihminen
on eteens cadzonul/ia tämän sielun ewän plen cadzonut joca
on sangencauhia syndi lumalatz wastan.
?. pltä kehoittaman usein käymän tälle

Ehtoltselle. i. H.ERran lEsuxcn totinen tahto ia ka-
sano: Ottacat/ syökat/ ottacat juocac-

Joista sanoistasmmeidänvitäoppimanj tieeämän/ettei semci-dän ole mennä HERran EhtolisHe taicka ei/ jos
mc nijn tahdom. Silla Chrlstus kaste meidän sila Kkcmän/
ja me Christitpt olemme castccm/ josa me olemme
itzem sitonet hänenkäffpns Mman. lumalmang.-ra

hirmuinenrangaistus euinpitä ca»Rin ntjden plidzen k n,nän
zolca plön cadzowat. Silla nljnmin CbnsinssanosqtäPphastä casicsia: IMt /0M tule svndynyl/
tvedestiahengest/ethän taida taiwan watdacun-dcM tulla,
Wlmistttlu ol>; Mma ftnon ttllie/ ettetpMnll/-

ö siä/



M/ cum cuozututolit M maistaman mimm Ch-tollstans. SencaldaisiaSacramenleinp-löncadzoitten tangaistuMtnhdänvseln tapahtuwan moni o-
dotta Sacmmendln wastai ottamisen cansa wtjmeislnhec,
ken asti/ m ntjn taicka cuolfma tule ennen laotta pois/laic?a
<ule cttahan taickaeiwoi toimella wastata/ taicka conata sitä cuinhän wafian ot-
tanut sn/jantjntaylycuolla ilwan Sacramenditä hänen pa-
hudesans ta synnelsäns.Nljncui» o.l.utKerus cdespane phden
eauhistawaisen Esimerkin/ yhd<st SacramendinMncadzoja-
fia/ joca mones wuodes ei anonut HCRran Ehtolista edes,
wctäden Christillisen wapsnde«/ lpckälfi ajasta aican/ fiehen a-
sti että hän tuli klMi/sljtteckin sairsudesans wtjmeisen het-
ken asti. Costa hän tunsi että hänen cuoleman piti/ lähättiperänrncsillen. Sacramenliä/ ntjn sijtte cuin pappi
annoisen siunatun leiwän hänen suhuns/ andoi hän hengens p-
<ön/ ja Sattamenli oli hänen kielens päällä awoimee suu,
sa/ Nijn eltä papin piti sen jällen takaperin ottaman. Tämä

Mil-
lan muoto plön cadzo Gacramentiä heidän woimasans.
Mutta vsein caikella jumalisudellantjtä naulidjewat. Sillä st
joca Jumalan ia hänen pyhän Sacramcndin» ylöncadzo/sen
<ahto Jumala jällcnsplsn cadzoa hänen tarveisans ja wljmei-
sellä hcckelläns. )umala eaicklwaldtas anna Ntzn lä
sa e!ämäs meidän sinupyhiä SacramenteM nau-
tita/ia muita lalMas/ että me izancaickisesm Mt-
waft sinun autuuttas nautidzisim/sinunKatkeran
poicaslEsllxenKhrtstuten ta wa-
pahkajam mutta/ ylistetty ynnä sinun ia pyhän
hengen MlaWWickW lMMscn. AZjMN.

Chrft



Kärsimisesi Saama
Pitkänäperjantaina.

IntloUUZ^,

l(hvwätLhnstitpt) wdzutan
/. Walitunpäiwäxi, Sentähden että tä-

mä oli lumalald Erinomaisest «valittu Lhristu-
)ren kärsimisen'päiwHil/ sillä Lhnstus Jumalan
poica/ontämän päiwänpaälle kärsinyt calkeran
pienan jacuoleman/eaicketn meidän syndein edestä/jacaickein nqden edest täydelisest maxanut. On Wtämä meille köyhille Mi Erinomainen walittu
päiwä,

5. jaeud-
zukan tämäpttkä/i/ el sen tähden että lamäon pi-
de cuin muutcan sillä ajalla wuodest/ waan senlahden
~ Että caickip. Mt/prophetat ia Luningat/

owat tätä ntjn cauwan himoinnet ja halainet näh-däxens/ jaeaicki uhrit ia wanhas ?esta-mendisowat tanoittanet m cadzonet tämän Mi-siMN uhrinpäckle/jom tämän pckwän päälle uh-wtlaman piti/ caikenmailmansyndein edestä.
T. meidän Mlsät owat tämän pckwänpäälle lastens ja perhens eansa/jomn cowa cow

3 tz dlssi-



Mciplmi jalumalisudenKar/oitusia pitänet/M
että he wco pckwan amusta nc)n ehlosen asti/ owat
pitänet heila ruata ja juomata/ nqn myös heitäwitzaisille lasille lyöffendelit (jotcaPäasicks por-
saixicudzuttin) muistuttaiden heille sencansa Mwstuxen cadkeran pia/amisen/ jongahän tämän päi-
wänpäälle/ sekä heidän että caiken-mailmansyn-
dein edestkärsinyt on/ senpäälle että he sen aina oli-
sit muistanet ja ajatellet. Sillä näille myös nä-
wyttämä päiwäpltkchi.

5. Mtä tämä on ollut meidänHERmlle lE-suxelle Lhristuxelle sangen pitkä / carwas ja ai-
wancowa päiwä. Sillä hän on tämän päiwän
päälle pallon kärsinyt/ ni/n että hän suuren wai-
wans tähden on huutanut ia sanonut: Minun Ju-
malan/ Mmun Jumalan nnM minun ylönan-
noil. 4<> Minä olen mato ja en ihmi-
nen Mnun sielun on murhesans cuo-
leman - 34. Nijncuin
humalan saapa cuulla idze Christuxen kärsi-
wisenhistorian selilpres. Mutta että we sitä hedelmän can-
sa tutkljielislm/nljnrucoilcam sitä lumalalda caickiwalr:ald<z
ftnoden: Isä meidän/ etc.

Nhn lEsusb!os mmicandadm
oriantavpllraisiacsttNwja pnr^urai-



sia waatetta. Ia hän sanoi heille:
cadzo mingä muotoinen chmmett.
Mmätstnat owae lyhiMsetidzeMns/ cuiten-

gin sangen valio sisällens pitäwat. Sillä se pacanallinen
wald.Wies Pilatus/ näisäl näyltä sen suuren waiwatt josa
meidän wapaltajamlEsus Chrisius on ollut tämän päiwän
päälle/ että hän joca oli se caickein cauneiN ihmisten lastenseas/ - Z. Qz»/. (?HV/i>. on tullut nljn wal-
juxinWämoninaisistawaiwojsta/ cuin hän kärsei Moincoscahändä yhden wääränEsiwallan tyköä nijn toisen tygö cahleil,
l, lalutettinettei häncsä ollutkclpswata muolo/Lsg,
5;. v. 2. nljncuin hän idze walilta ssnoden.- Minä
len mato ia en ihminen. /M 2 2.7. Ia tämän M
Hen myös Watus surcuttcletajH sanoden : MtNgH
MlWtoinen ihminen. Se on: Ce armottomat Juvalaisettiedätte kyllä hywin cuin ihanainen ja caunis tämä ihminen oli

? cosca te hänen minun hlilduni annoitte/waan näette nyt cuitt-
ga hänen caswons ön muuttunut/ hchmons rauwennut/ ja
nen n!uotons sangen waliuMW/sen suuren waiwan lahdenjoft hän Mm on/ ja «icki wi-ttomasti/ M en wine lopdä
ten hylä hänesi?/ sentäbden tekin jo suutlucal hokemasi jahuta-mast/Ristln nanlidze/ristin naulldze händck. Mm.
ea ne armottomat ei ole sittckän maltanet/ ivaan aina
Henasti että oma todistosiansa ChnstuMMatlomudesta/ täydpi heille mielisuosioni hänenristm ngulltta
MoWDeman. IaNäin Mäphlen tule sm toisen osan cansg

Ltz meidän



MeidanChriMisen vsconeunnustoxesta/cusa me spdamwellamvscom autudexem/ja suuLam
sWN WnenPyhästä hengesta/ia spndpnenNcldzcsta Maw
asta/karsinen jacuoleman/ jacolmandena paiwana Mlens pläsnosnen cuolluisia. Ia on tasa Christienkarsimisenhistoriasi, Neliä cappaletta:
l.Kum ia minga caldainen persona se on/jocakär-

sinyt on/nimittainChnstus tolinenlumala ia totinen ihminen.
T. Mitä M cmnga'palio hän on kärsinyt nimtt-

täin sielun i<iruumin puolesta sisallisella ia ulconaisella tawalla,
Jumalan wihan ia sangen angarat karsimijet.
3. Mikä erinomainen syy on ollut hänen cuole-

Mchans/ nimittäin meidän syndim ia
Mitä hywä ia hyödytystä meillä on hänenkarsimisestans jck cuolemastans/ nimittäin olemme tjaneaickb

sesicuolemastjacadotuxestscn cautla lunastetut.
EnsimämmOsa.

lösa tule waarotm ftzta personasta/joca on kärsi-
nyt.

Että me hedelmän cattsa meidän
wapahtatamlEsu>enKhristuMkärsimisenhlsto-
tiatajatlclisimja coco tämän päiwän Jumalisesi culutaisim/
nljn ennen caickia on larpelinen että lnc tulkistelem/cuca perso-
na se on kärsinyt ia idzens cuoleman meidän edestäm andanut.
Sillä oikia Christuren karsimisen ajallelemus ci sijnä seiso/ et-
tä me ainoastans ludasta nuhtelemme/ludalaisi sadaltclem/
ylimmäisiä pappeia kiroilcm/ waldamlesta Pilatusta haisen
rangaisiuxen niedam. Ia nljtä Jumalattomia sotamiehiä
sadoturen Dilotpidzem; Eikä mpös/ että me sitä wasian



Mallan Chrisilymäititt, ia NtMn muitten waiMoineanjÄ/
jolcaChristusta seuranet olit/ suremme ia murh cdimme: waicka
ei namäkän idzestäns laitettawat ole/ waanettäme cadzelem
ivze perssnata/ jocaei ole jocuPatriarcha/ Propheta/ eli Apo«
fioli/ taickaEngcWn: waancilickia EnZeleitaja chmisiä cor-
kiambi/ idzeljancaickinen Jumalan poica/totinen Jumala ja
luonnollinen ihminen/ jongacaulla caickimitä laiwasa on/ luo,
dulowat. paällcns oletus ihmisen luonos (luma,
luden luonon sijwoteNes) kärsi/ ntzncuin sano.

Mitä nytcorklambicaikla lhmisiä
Jumalanpoicaon/ sila mpss caNimal ja corklaniat caickein ih-
mistenkärsimistä owat Jumalan pojan waiwat jakärsimiset«
Silla nijncuin Cuninganlaickajongun Ruhtinan waiwat ta-sa mailnias arwatan corkiammaxi cuin jongun alamaisen eli
palwelian karsimiset. Ntjn tämä corkia persona caltifi ja

tämänkarsimisen teke. Ia sen tähden eosca tämä co«
kia persona kärsi/caicki lnondocappalel seka taiwasa että maasa/sunres surus ollt ja murehdit. Auringo jaCuu/ ei woinet pai<
sia/waan caswons peitit/ ia ei woinet eikä tshwnel cavzo hei-dän lnojans cuolemata. Maa jaris/ ja ei olis tahto-nulwoidaluojans kärsimisiä päälleni canda. Camot halkisit
luojanskarsimisen edest.

Mahdats/ocu sanoa: mmgatckhdenLhrisiMNidze plti karsiman; eikö hän sitä jongun pphän ihmisen loicka
Engelincautta olis tehdä jatavttä tailanul? ivahan wasiatan.
Etla suun ja Jumalinen Majcjias talwasa lhmlsildä wihoi-
tettu oli/ nchl pita myös sen personan s«l,ren taiwalisen javh-drncaldaisen Viajcjialls oleman/ taiwastalasastuncn ja lhmiisen luonnon paallens pukencn/että hän olis laltanrt karsia jawälimichen olla Jumalan ia ihmisien wäl.lU. Siliä ei uw-
lewaiftnpalian ihmisin tule Jumalan eansa oikiudelic kavdä/

/a ei-



,<, elpa Cngelitkätt taida luMalatt wihaa karsta ja
Mikin ettei ainoästans muueamitten ia pienden syndein edcsip'täiyt uhri tapahtuman / mutta caickein julmaingin ja
c chiangein edest/ joca ei jonglzn halwanpcrsonan / waan sull-ren ia.corkian caulta tapahtua taitanut. Tasta sijs meillä on
opetus ia lohdutus. , Opemme tietämän sen/ cuinga
suuri cauhiacappale spndion/jola
Winen maasa taitanut sowitta. Mutta IttM.,lan ainoan ja
Hancaickisen pojan täytyi alas astua taiwast/ otla ihmisenluonon paallens/ ia täydellisen mixon tehdä. Seneahden el
Nttldan pidä syndia ia Jumalan wiha jocasyndi» seura halwa-
fi lukeman jatyhjän edestä pitämän/ ajatellen spdammesäm
eisenijnsuuri ole/jos minä phdest eli cchdest stca eli tätä spw
dia teen. Waan tietämän caikein pimimmängin synnin
Hancaikjsen cuolemall ansaidzewan: nijncuin nähden meidän
EsilsäsiAdamista/ jocaluuli sen piener/että hän Da kieltpsiH
puusta söi yhden omman jasen omenan syömisen tähden/ etla
hänsenplidze Jumalankielon teki/ vlwos paradiM ajetnn.
Len. z. 2z. Scnlähden Mpössano P. Jacob. Joca rits
ko yhdes/han 01l wicapää caikis. Silla ff joca
Moi: ei sinun pidä huorin tekemän. Aan on mvös
sanonut; Ei sinun pidä tappanun. Jos et sinä
huorin lege/lnutta tapat/nljn sinä oletlalN rickoja-
tt tullut. 2. ip. ?/H Sentähden pita mcwän
syndia ia pahulta sila myrkyllistä ia w-hmgoli>ia cappalella
wältaman/ ia ei millänlnuolo halpana pitämän.

T. Lohduttaman tällä meitäm 5 että
räin suuri ja cocku persona on meidän syndem-
ine edestäkärstnyt/nljn myös hänen kärstmisens cans meioän
sy.^W/MckseMga suuret jaMNttneolisii/pljtzcrpojtta-u,.



Sen tähden sano H,uZuss. lil?/ mecke. 8. c. «ls/s^'

Se on/ mitä suurembi Jumalaon ihmistä/ sitä
pienembi minun pchudeni on hänen hywpttäns. Tala tule
caickein catuwaistcn spndisten ajatella/ ettei he ole eatowaifella
cullalla eli hopialla lunastetut heidän spnnistäns;/.
Waan Jumalanpojan merellä. Ntjn min lasta stjnä Epi-
siolas Ebrerein tvgö seiso-Sllla joshärkäin jacaMlsteN
wert/ japriscotetluehcoisen luhca/pyhittä saastai-
set lihallsen puhtauten: Sulnga palio enammm
KhrlstMnwerl/locatdzensllmancalketawiata/
qancaicklsen hengen cautta Jumalalle dhranut
on/puhdlstaMsmeldtw omantunnom cuolewai<
sista töistä/elawatälumalatapalweleman. //^.

s>.lz. »4. Sentahden meidän pitä laman lohdulleen wastan
Sathanan kiusausta ja svnmn woima aina spdämmesäm
pitämän.

Toinen Osa.
)osa'meidän tule waari otta/ nM ja WlNga valio

Khristus kärsinyt on.
tzän onkärsittpt cmken elmaicans

hamast syndymästäns wWeisenhetkensasti.Jaonkärsinyt sielun jamuminpuolesi/ silMellaja vlwnaisel-la tawalla. Sielulla hänen spdämmesäns JumalanaNgarm
ia cowan wihan Mailman spndia wasian/.jotcahän päällens
ottanut olijotca händä ntjn rasitit/ellei hän tästä waiwast päs,
npt ennenlllin hän slsijnpaMä hengens annoj.Eenlähm krp-

Ml dima-



bltMHal, oliumacn tygö mene/ sinne ja tänne kanbele chieft
lepo cusa hän olla jais/waan cocotäsä mailmas ei lyyltn siahänen ollarcns/ rupeiswärisemäniawapiseman/einljn
Mancauhisturesi/ jocahänen edesans seisoi/ cuin Jumalan wi<
hasinnailmansyndiawasianjotcaidzepaallens ottanzlt eli.
loidel?gc, cahden muos caickihelwelin portit, cuolcma/ perkele
ja julmainparwi ow«,thändä häwäisnel japijkattet jahan näkpj
nuncuin Imnalald ajari hpliälp^i/että hän mmnen ihmistentähden -uoleman wicapa/ cuilengin ilmancaiketawiala jawir-
hitä/ lihas; kärsiupt olis / rupeis sureman ia wapiseman/ M<uin hän idze todista sanoden; WINUN fielun on Mltthei-sans cuoleman astt/ /l<^/ö. Ia oli Ntjn suures
«vaiwas/että hänen hikens oli nMuin weren pisa-
rat/jotta mahan wuosit. 1.»c.22.44.)a «Knge-
li taiwast ilmestyi hänelle/ ja wahwisti händck.
loca plitzen lusnon on tapahtunut/ia caiken ihmisenpmarrp-
jrenyliyen kappi. Tämän caldaisia hänen sisällisiä karsimisi-ansa pitä meidän Jumalisesi ajalteleinan; siliä emme taida
eaicki hänen waiwojans ia karsimistäns sanoilla vlwos puh«
eikä mpos ihmisten ymmärrys ntjtä taida käsittä. Mc na-
emme nijsä ihmistsä/jotca wicatnsa lähden duomilue owat/ min-
Za he suremat ia murehtimat? cuinga he itkewäe ja
walsumes wmwasja ahdisiu^es/jotca cuitengin caicki ow<tt
plen halwatsen suhten cuin Chnstus on kärsinyt/ jonga harti-
oilla caiken maiiman synnit olit.

Sikälikin cuitMpalio han on kärsinyt dlcsnai-
sella tawalia/ruumin puolesta/Ewangelistat
ta andawal. Cuingaludalaiset hänen tygönsluljt/miccpil«,
la solistilla/ tulisoitoiLa ia odillaspngiälle Ma nhn.cuinryö-
wmjläjgMchsMgkljniottaWN/wejtculn pahssNttkjW sidot-

ti



ttM jattwttUtjH phdk waaran duomarin tpko toist tpgo/
naista

Ilmoittamat mpös/cmnga julmasti waidamie-
hcnhuowil owathänencansansmennee/ he sidottuna patzasen
hända/ ei nljNcuin lapsia clmttaesa/ piesnerritzoiita /waan san-
gen hirmuisesi japeräti armottomasi, julmillacaareMa jaruo-
eiamilla/ hänen ihanaisen ruumins nijnfrimoit ja suomusiclit /
ettei sijnä ollut yhlan caaresien lyömisen lahden woima/ngn
että Maan Herra idzeckin ntjM hänen suurisia waiwoi-
sians käältin hänen plitzens sanoden: Lad-
Zo mingä muotoinen ihminen. Ei pidä mpös unho-
tettaman/ cuinga hän on crunattu- Sillä sotamiehet
panit orian tappuraisen crunun hänen päähäns/
löit handa ruogolla/ spltjt hänen pMncaswochins
panit peitten hänen elensä/ muutamat löit händck
lorwalle/muutamat hiuMa wedit/muutamat.
jalgoillanspolgit/pilcaisit ia sanoit: sinä annat
ldziäscudzuttapropheta^i!/arwa ftsmeiile/cuca
sinua löi? cuca sinulle corwa puustin annot i eum
hiuxistas weti i mondamuuta sen caldaista pilca heWWein cosca han duommuoli weithe hänen pääeal-
loin paiealle/ eusa pahantekiqt misialan/ panit lisiin hänen ftl-kansa waaliden handa sitä candsman/ ia cuin han mpeis
wan/pamt he senSlmonin Kprenisi/joca malda lullesans hei-dän cohlais/selkän/ei että he handa armadit/ waan että he pel-
kaisil hänenkesten näändpwän/janljn idze jouw-
zvan. Siellä he hänen ristin naulidzie/ cabden rpöwarin
«ljncuin sen caikeinpahimman/keffclle. Ia h/nen janstchns
etlcka sapelia secojtsllUss landzil hänelle juoda. Pahoin tekGls



warcaille ia muille/ cosca he wiedän rangaisiustans karsima»
annetan wljna juoda/mä herohkiammin edeskawisitia wähe,
min waiwans surisit/waan hänelle heM juoma annoitettä hesenrascammari hänen waiwans iehnel olisit/ja ilman näitä suu-milisiawaiwoja/oli hänenpäällens Jumalan angara ia cowa
wiha/caikenmailman spndein tähden/ jotcahän idze päällens
ottanut oli; tämä Jumalan wiha nämät hänenkärsimisens niinteki ettei pMnsitä sanoa r«ida. Sillasencaldaista Jumalan wiha ei pxikän luondocappale taicka tai-wasa eli maa päällälaida ajatella eikä Wttä.longatähdenshänmyös idze ristin päällä huula sanoden; MlNttN Jumalan/
minun Jumalan/mIMminun ylön annoit.
Joita sanoiaei hän ruumin walwan tähden ntjn huutanut/cuin cuoleman campaures/cosca Jumalahänen taiwallinen I-sans wihasans/laupiat caswons ia silmäns hänest kaandänyt
oli/ jostahän täsa walitta. Multa cuitengin tasa waiwasa-
kin ollesans hänwoitla/ siinäettä hänkeffellä kiusaustakin cud-zu taiwalisen Isäns sillä cosca jocu laita cud-
zua Inmalan Jumalanne/ ei hän silloin hända wihamie-
hens/ waan aullajans edestä pidä. Ia näin tällätawalla sur-
tialla ja waitiaisclla anella hengens plön annoi ristin päällä.
Mchdais npt jocu sanoat Elköstil Jumala olisi taita-
nut andamuutoin spndia min hänen poi-

moleman cautta Wastaus: Caicklwaldias
Jumala/ilman hänen rackan pojcans kärsimistä ia cuolewala
olis kyllä hywin taitanutricoxet anderi anda.- M cuca olis
hänen estänyt ia kieldanpt.. Waan hänen caicklwaldiasutF
tans ei hän tahtonut asetta oikinttua wasian. Sillä oikius waa<
ti että synnin edest piti taydelinen maxo lapahtuman/joca ei yh«
dengän muunpersona cauttatäplcttä ia toimitetta laittu waan
Jumalan pojan ihmisen luonos kärsimän js cuoleman piti /

nn>



nijncttin siinä LpMolasEbrereintpgö seisoi SestlvNhao
nen/jongatähden cmcki owat mjongacauttacal-
kiowal/ joca palio iapsia cuulmsuten saatti/ cttä
han heidän autudenspaaruhtinan karsimisen MNt-
ta täydelliseni tekis. 2.-«. Tämän sppn lahden.
täpdpiChrisiufen karsta jamolla/ellei Jumalan hurffautella
wäärptta tapahlunlltolis/ joca sanoiParadists:'cona Vat«e
tvanä sinä ftta syöt/pikäsitmncuolsmalla cuole-
man. Etemme jotcatämän Jumalanani
garankästyn ylidzen käwlmmetjancaickisest oliscuollel/täpdpi

tehdä wicapaäxiia cuolla.
Opimme että ainian syndla seura rangaistus/

ia ei ikänans ncjn syndi tehdä cltei aina perästä seurarangaistus
nljncuin me tasa näemme/ ettei meidän syndim muutoin ma-
detta ia aneelta taiilu multaChristien Jumalan
pojan tapdpi alasasiua taiwasta/jakarstä laman caldaisia suurta
waiwa. )os Ntiniiit tapahtllwat tuoresa ptluft/
mitä sijtte cuiwetlunes täpahtu. 2F<z/. Jos
tälle wiatlomalle/ jollaei phtan syndia ollut/ Christuzclle/muu
nen sondein tähden nainon tapahtunut/ mitä meidän synnisten
olis tullutkärsiä? Jos ainoan rackan poieansa näin annoi Ju-malakarsta/mitä hän howäHERra meidän olisjandanut/ joc-
ca olimme hänen wlhamichcns/ tapahtua/jos meidän olis pi<
tänpt ansaittuarangaijtustam kärsimäl,. Ia tosin meidän o,
lis tullut tZancaickises Pljnas ia olla. Senlah-denmeidän pitä lundeman/ cuinga mprkplinen ja cauhia cap-,
pale jyndlM/ ja cuinga paliopchmla sijtä seura/ ja sitä ahke-rammin carttaman händä/ eikäkewiäsii/cuin/ItWala armah-ttwn) aparatcon/ stehen,

M H Sitä-



Sitälikin meille on tasa Ui erinomainen /cl wck-
kewcl lohdutus. EttaChnsius on tämän caldaisel suuret
corkial ja angaral kärsinyt me ymärräm
deliststitzemolewan lunastetut jameidän spnnistäm päästetyt.
ntjucuinApostoli Pelari Da puhu sanoden: olecato-
waisella (Ullalla elihopialla lunastetut teidän tur-
hasta menostan/jonga Isäin säädyistä saltte/waan
tallilla LhristMn werella/ NljnminDiattcman
PUHMN caritzam /'e.','. /.- /F. /?. loisa sanoift se
cunllan/ etemmeole jollacullhalwallaeli catuiwajstlla cappa>
lella lunastetut/ waan Chrisiuxen callilla wereLä. Sen läh.
den talla pila meidän lohduttaman nmlam wasian Satha-
ngn kiusausta.

kolmas Gsa.
losa meidän tule waariotta/nGä syistä (tllN Lhri-

siuMowat waatinelkärsimän.
Jumalan poica ei o^

main spndeins tähdenkärsinyt: Sillani hän kellengän
wäärytlä tehnyt eikä pewst ollllt hänen suusans.

Ön maloin m puhdas Jumalan ca-
z>ldza. ?. /. ?)?. longa myös ludas Pettäjä todisti
sanoden: Minä pahastl tein että mmä pelin wiat-
toman weren. Nljn Pilatus sanoden:
Mnä olen tutkinut händä teidän edesän m en löy-
da phtän wicahänes josta tecannatte hänen päal-
leys/etkä 2Z.v4.PjlssWen e-

män-



MMkassi Ml lttieMms Christiestä: Ilä sittä
tän tee sille wanhurscalle: sillä minä olen palion
kärsinyt tanapan yneftnt hänen tähtens. M^^.
27:18. CnnnustawatMpöshänenwiattowudcns/ilydan
päämies ia ne jottahänen mnsans nsim tykönä o>

Ntjn myös caicki muut luottdöcappalek.lozsta kylin nahdan
ettei hän omain wicmns tähden/jolla ei phtänwicaoliut/ele
kärsinyt.

Mztta muitten syiden kahden joista pyhä-
stä Rmnswsta lopetan 1. Meidän spndim., Äljncuin hänidze sano: Sinä sait minun työtä tekemän sinun syn-
neisäs/ja olet tehnyt minulle wmwapahoisa tegoi-

pannoi meidän stiraudem/ ja meidän kipum ban
Myttt paallens. Mutta me pidim hänen Hu-malald ranggzsnm/piestyn mwaiwatlun. waan
hau on hawoitetlu meidän pahaintecoin tähden/ja meidän spndemkahden on hau hosuttll.
2. Jumalan calcklwaldisn suuri ia sanomatom armo jawcla»«s/joca.njjn suuri oli ttta ennen cmnhan wstitzi/ ihmisen an-dapchuvensj tähden huckua/ lahätli hänen poieans tähän ma-ilmankarsiman Ma ja molema meidän lahtem. JotawalMWckaulta suuresta plisia Apostoli P. Pawali sanodeN'Jumala ylistä hänenrackaulmns meidän cohtam-me/ettaLhristuson meidän edestäm mollut/cos-ca me wielä synniftt ollmma. 5- z. Nt^mMlohamts;SWapnrqckMs/el että me wm-

stim



sitmluMaka/ivMtietta hän mcasii meitä/ lä-
hetti hänen poicans meidän syndeimme sowin-noxi. 4.-10. IdzeChristussano.- Et oletellen
suurembaearackautta/cuin että Ml pane hen-gens ystäwätNs edestä.
Myös HERra Jumala nämat hänen poicans karsimiset ja
tvaiwat/ Prophetailda wanhas Tesiamendis annoi ilmoitella/
ennustetta ja sanoita/ että seka hänen suuri rackaudens sijtä tut-
taisin/ että myös ei pahennosta Chrisiu/enkarsimisesta otetais.
Tästä me opimme:
f. Että meidän syndim on se erinomainen syy/

meidän wapahtajam HERran lEsuM Chrisiuxen cuole-
Mania kärsilnisen- Sentähden el pidämeidän caunisiele-
Man meitam nhn cuin en me syyt ntjhin olissan/ Sillä me ia
meidän ricoxem ne caarexet ja ttwtiamet olem-
me/ joilla hän suomittu ja ftimoittu on. Mse
miantappurainencrunu/jolla hänen P.Dääns/
pqkeinens pisteldy on. Me jameidäll syndim ne
naulat owat joilla hänenkateus iajalkansläwiste-
tyl owat. Me se keihäs/ jolla hänen kylkens a-
wattuon. Silläwaicka Juvalaiset lvihastaj ja caleudesia
syttynet/ olit myös sichcn awulliftt/ silloin min ei he ennen la«
wonnel/ cuin he hänen wääräin lodistosien cautta sait ristin
naulilta/cuitengin josei phtän muuta spptä olis ollut/ ntjn hän
kyllä hywin olis taitanut ne wältta/ nljncuin )ok. 18; 6. seiso:
Että lEsus sanoi ainoastans yhden sanan/
he caickitacaperin astuit ia lnngeisit maahan/jotca
pettäjän luMen seurasa olit. Waan meidän

köy-



köyhäin hywäM jameidän svndcincdest, annoi idzens
maan. Scntähden eipidä meidän syndia lhalpana jaturhana
plläman/jonga tähden Jumala nijn on vihoitettu ettei hän
muutoin taittu lepylettä cuin hänen poicans cuöicmalla. Pi-
lä mpös meidän itkemän ynnä P.Plclarln cansi ntjden yli-
tzen/ nHncuin myös edespäin cuin yhtä sielun myrckpa wälttä,
mänjacarttaman<

NckäsGsa.
losa meidän tule waari olla/mitä hywä M hyödyty-

stä meille onLhristmen kärsimisestä.
Shristuxen kärsimisen/ waiwan

ja cuoleman hedelmä on moninainen: Sillä ellei mahan
heitelty nisun jywä cuole/ ni/n se M yxinäns:
mutta joshän cuole/ntjn hän tuo pallo hedelmälä.
/oö.72.24. ~ Hywä la hyödylyS on. Ettähän
päästi ia puhdisti meitä caikefia meidän spnnisiäm nijncuinP.Johannes sano: IHsuxenLhristuMWM Pchdlstameitäcaikista meidän synmstäm. /./oH. i.- Ei ph,
dest eli cahdesiainoasians/waan hänen werensä on callis/
ellä secaikista/waicka cuinga suuret ia eauhial ne olisit/ spnnw
M pese. ?. Että hän päästä meitä lainkirouMa.Josta 0N mettä luna-
stanlltLain kirouxejZa/ cosca hän oli kirous meldan
edestäm (Sllläkirlottttuon: kirottu on Mainen
jocapuusanppu ) että siunaus pldaw paa-
nollengm ylitzen lEsuM LhristuxeS tuleman.
<?«/.?.- 74.5. Httä me olemme lunastetut



wolemasi/petkelesi ia Hattcaikisest cadotttM. NOcuilt
sjnäKpittolas Ebrerein tpgö.2: ,4. seisojiin 0N («olema
catitta woimaNipolsottanut silda jollacuolemcm
waldajolt/ se on/perkeleldcklapaM ne' jotca cuo-
lemanpelgost piti caiken lkans> ormna oleman. Tä-
män caldaisist waiwoist/ luffist ia hadisi/han meitä pyhällä pff-
nallans ja cuolemallans päästi jawapahti. Ia ei ainoasians
eaickia naita waiwoja pois ottanut meildä. multa myös.
taiten autuuden/stunauxen ja onnelisuden meille saatti ja toi-
mitti. Josta P. Pawali puhu ftnoden: Josme IllMg-
lan canst olemme sowltettit/hänen poicans tllole-
man mutta/ cosca me wielci hänen wlhollsens 0-
Kmma: palio enammm me amuqn tulemma hck-nen clamans camm että me sowltelut olemma.
mutta ei amoasians nGä/ waan me kerffamme
myösmeitam Jumalasta meidän -
esuM.KHristmen cautta/jongacalllla me olemmesowmnon saanet, 5./<?.//. opimme
Että me Jumalan pojan lEsiyen Christien pljnaniacuo-
leman cautta olemma synnist / cuolemast ia ijancaickisestcado-

lunastetut/ jasitä wasiatMtäHän pojcane
'tuoleman cautta täydcUiscn hurscauden ja tjancatcklsen ela-
lnänmelllelojmjttljaanftidztnlzncuin Apostoli pyhä Pawalistjtä todista scmoden: Hcin on meille caickl synnit
andMlik la on pois pyhklnyt senkasitmoltUM/ jo-
ca mcila wastan oli/ joca Mtyill cautta tult'/ jaoli
wastahacomen/scnhänkeffeidä polsotti ja nstin^
Ntlulidzi/ja on rtzsunut wglliluM jq wäkeydet^

ja loi'



jäwi heidän näkymin/ia sai HM wsiwn cunni-
an idze cauttans. c?o/oF- 2.74. ?5. Näitä en me tai.
da idzellem muutoin saada jaomista cuinvsconcauttck. Eikä
Myös ainoastans meidän pidä tätä hisioriala totena pitämän
javscoman; mutta myös totisesi vscoman sen meidän spndeitm
edestä ntjn tapahtunen/ ja ei phdengan/ waicka cumga suuri
spndine hän olis/stjtä idzians poissulkeman.SllläThrisius idze
sano:NMmn Moses ylönsi kärmen corwesat
Nijnmyssihmisen poica yletän/ ettäjocamencum
vsco hänen päällens/et pidä huckliman/mutta
yancaickisen elämän saaman. /ob.F.-
mät sanat owat wahwat ia totiset idzestäns / eltä jocainen cuin
hänen luotta vscollans ei lkänäns pidä huckuman waan saaman
Hancaickisen elämän jonga Christus idzeomauV.Estmerkilläns

näytti ristin päällä/ sijnä loises röwäris jocahänen päas
lens vscoi/jolle Christus sanoi: MIM pälwättä pltä si-
nun minun cansani oleman pamdlsts. Joca mpös
toisellekin tapahtunut olis/jos olis lurwans aftc
tanut.Silläikanansnljn läsnä han tätä cuinsttä toistakin oli.
Ntjn hpwin tämän cuin loisengm cdest ptjsnan kärsinyt/ nljn hp-
win tämän puolen cuin eoisengin kätensä ojensi, Waan ellei
hän vsconut nljncuin se loinen/ mjn semähdcn ci tämä ollut hä-
nelle

karsimisen ia cusleman hplkä/ ja muiden laicka omam
eöidens laicka ansions cautta autuutta saada tahto/ Se «shri-
stuxen were» tyhiaxi lcke ia ci Mnäns hänen ansiostpns
ie. Mlugäcähdei, cofca ikänäng n,e a,a«elem nieidän syndcin päälie/
,a ne meitä muchclisexi tckewat Jumalan «ngaran ,a ccn?an

wastan/nijn pltä »»eidän 8i1e,,» n,eita lohduttamanlu,«mlan suuren rackauden ,n sanc,„attom<m «r,ncn cansn/ zoca hänl'»poicans on «ndanuc hinnari ia maxoxi sondein edest. Iar-'!!äegwalla pitii nicidän meitäm.
??tz Lphy



tphp Saamii

misest.

pckwä ( hywät Lhnstitpt) cudzlltan
hautamisen päiwäxi: Oentähden

etkä Htte cllin meidän wapahtajam Fhristus/oliwiatoin ristin naulittu ludalaifilda/ ja ristin
pMla hengens plönandanut nijmuin eilen tästä
asiasta sanottin. Nijn salli hän hänen pyhänruu-
mms Jumalisild ja runnialisild Ihmifildä cun-
nialisest haudatta. NlZncuin Hsams M oli en-
nustanut hänen 55: lugusans. Ia ststä tänäpän
Jumalan Seuracllnnas saarnalanja opetetan.
Iaettä se hedelmän cansa taidais tapahtua/ nijn
sila anocam jarucoilcam sanoden; Isämeidän
jocaolettaiwaisa. etc.z

Tämän päiwänen 'lexti löytän kiriolleetu
LhristuM kärsimisen i)lstoriasa.

JumalanSeuracunda sai cuulla cuinga
pallo se suuri ja corkla persona IESVS Christns

malan jaMarian poica on kärsinyt/ nimittäin/ siscllisalla ja
vKonaljM tarralla jielun jaruumin puolcsi/han on johdatcldn

sido-



fibsltUtta yhdm lvarätt duomatin lpkö toisen tpgö/ja cumga
Pilatus waldamies/annoihänen ntjn frimoja ja suomia/jul-
millacarerilla jaruotiamllla/ ettei hanes oma hamo jamuolc e-,
na ollut/nijn että sila Pilatus idzcckin surculellen armahteli
sanoden: ZLadzoMng4 muotoinen ihmmcn Ei
cuitengan sijtteckän nearmoltomat ludalaisetmalttanet laca-
tahuutamasi/ Ristin naulltze ristin naulche händck.lanalnendistäduomiotanstrastan/ cusa hän sanoi Chrisiu,
M / Enminäphtancuoleman syylä löydä hanes/heidän anomisens jalken/ja meilisuostoxcns/ ruomitzi Chri,
siuMrisiinnaulitta. Ia ntjn listinnaulidzil he hänen ma-
loinna/ sttlecs/n cahden rpöwarin kestellc/ sen caickein
pahimman pahan lekian. Ia nain wtjmein ristin päällä hen-gens plönannoi. Npt tasa «etaannetan, cuinga hanon sallinut hänenP. Ruumlns cunnialisest haudatta. Iaontasa mellläcaricappalelta joista meidän tnle waariotta."

~ LuingaHEßran lEsuxenruumis on risti-stämaahan otettu ja lumalisild ihmistldeunnialisesi haudattu.
ja sineltlmeUapainanet kiwen.

EnsimmämmOsa
55sämeMon colmel ssMlcila/ joista meidän tuleivaan olla.

i. Gn ajasta cosca/ nijncum
myös personalsta joiden cautla hän on haudattu.Losca ehto tuli/ että walnusttls Mwäoli/ jocaonSabbachlnedella/ltlliloftph/ludMlstenLau-

N ly pllngls



pungis Nrimathias syndyttht/ricäs meis jacuttNt-
allinenßaadi Herra/ joca oli hywä ja hurstaseikä ollut mielistynyt heidän neuwons ia tecons/
Silla hän odotti myös Jumalan rvaldacunda/
jaolilEsuxen opetuslapsi cuieengin sala Juva-
laistenpelgon tähden.

NainenMain cansa tahwwat EwangeliM
«ietäanda/cosca jakenen caulla Christien ruumis on mahan
otettu rististä: japuhuwal ensist ajasta/että se on tapamnut
tona/samana päiwänä cuin hän ristinnauliltin juuriwalmisius
päiwänä/jocakäwiSabbathin edel!ä/ cosca wicla työtä sowcitehdä. Silla cosca Sadbachi sisälle tuli/ nijn heidän tapans
oli anda yhdenlnerkin/ janfjn Dee piti alallens oldaman/ ja ei
enä lyötä tehlämän SitallkinPersonast. Joseph
ArilMthias. etc> Cuca tämä Josephon ollut annetan
lewiämmäld meille nctcäwän/nimiicäm/ että hän sn syndy/
nytludalmsicn CattpllNgis Arimachias/ nljncuinP. iucassano: I.uc. 2z. SHttcn teitä annetan/että hän on olintRl-»
eas/ciettä sencaldaincnidzecalun tähden Jumalan edes kelpa
ivaan se on m.nl;nall edes suurcs cunnms jocaricas on/nijncuin
Myös tämä Joseph on ollut suures arwos Maanhcrr.m Piw
IMN tykönä että hänelle myötä annettin ntjy pian lEsu/cn
tuumio maahan olta rististä: yxißaadi Herra nmlltäin/ hän
pidetlin neuwos/jaoli cunnialinen Raadumes/jaloja hvwas
cunnias pidelty Juvalaisten seas. Sillä muutoin ei händä
olis neuwos ja raadis pidetty. Wi hurscas mies. Tämä
myös tähänon panw hänelle corkiammag cunniafi/M eine
caicki ole hurscat jolcaräadis isturyat/ sen tähden läsä hänelle
annetan se cunnia.plidze muitten caickein/ että hän on ollut

hurscas



hmfeas mies- Ma ei ollut Mielisiyttpt heidän Mls
wons ja lyohöns. Se on/ waicka hän istui muiden cat-,

saßaadisa/ eicuitengan ikänans ole mielistynyt ja suostunut
Juvalaisten neuwon sijnä «uin hepaälilChrisiuxen lapMens:
jaon se ylistettawa phdes cunnialisetz raadimiehes,' ettei hän
mielisty Jumalattoman duomisn ja päättämisen. lZillck
hän odotti Jumalan waldacunda/ ja oli Lhristu-xen opetuslapsi cuttengmftla/ludalaistenpelgon
tähden. lostph erinomaisesi plistetän slftä että hän odotti
Jumalan waldacunda. Sillä st on oikia perusios autuuten:
Nijncutn myos se wanha Simeon plistetän tämän awun tah^
den/josta näin seiso; ylin oli hurscas ja Jumalinen/
ia odotti Israelin lunastusta, 2. Ia on ngn
palio sanottuchän odotti sen luumunMestiaM/ mailmanlu-
nasiajan ja wapahlajan jälktjn/ jonga Jumala oli luwannuk
lähäylla/ Silla tästä tule Jumalanpelco jacaicki hywä,Seisowiclä Ipsephista Että hlin oli Malmsten pelgon
tähden Shristuxen salainen opetuslapsi. loisa
hänylisietän ettei hän ole ollut Christusta ja hänen oppians
»asian/mutta hänen cansans japysynyt hänen opisans/ cuiten.
gin salaisesta/ peliäten heidän händäns bannan panewan/ ja
Synagogasi vlos cuulultawan. Nhncuin nähdän )od. 9.
22, Nyt wailfa ei tämä pelco ole yliftetläpä/ nljn cuilengin
palioparambl on olla Christu/en salainen hä-nen julkinen wihawiehens/ taicka salainen wiholiftns/ näijiF
tchdt-sta on tämä parMbi.

Tastalosephlstalnleoppiacalckeln Nljdencmn
Raadisa janeuwoja istuwat. Ette, heidän pwä nue-

johungun Jumalattoman nwwon/ eosca muut
jylg-



jotacutatväarottä paatta tahtoivat/ttijn heidän pila oleman
caucana sijlä/ jos ei he taida sila hillitä/ ntjnei pidä heidän mie-listymän/ mutta pikemmin lähtemänM pois / jaeiaut-
taman sila heidän wai olemisellans. Tällä Josephin Esimer-killä pila heidän caikis asiois Jumalan waldacunda ja hänm»anhurscaultans edzimän ia!, odottaman ntjn että he sen oikian
Ewangeliumin opin oikein tuta ia wastan otta laidaisie.

2. Muodosi/ cumga Shristuxcntuumisrististäalasoteltuon. Hän rohkemmennckPt-lamxentygö//a rzicollihtinda että hckn olis saanutottalHsu.ren ruumin.
Juuri sillck ajalla cosca wahingo ja waara

«Pe Christityille suurin oli ja Chrisius rlfiin päällä «pui
caickein suurimmasjhäpiäs/ja caicki hänen opeluslapsens olit
paennet pois hänestä/ia cosea Juvalaiset caickein carwamast
wainoistl Christust/ silloin ottiloseph rohkeuden etens/ja meni
rohkiast Maanherran Pilatuin tpgs/rucoillcn ollarens le-suren ruumista mahan rististä ja haudalnens- longa työn
cansaeihänlostnwahindassiata ole kiusannut / waan on an-
danutidzei.s fturen w.iaran/ M hänen olis tullut peljätä että
ludauisct tästä olljn saanet tilan händä pallasta ja caickenca-
luns huculta/ jahän nijncalustansjaomaisudestans lphiaxi
lis jäänyt/joita hänellä kyllä oli. Sikälikin olis tullutpeljätä/
atlä hän Raadista vloslpkättämän piti/ja näin tuleman pois
cunniastans ja endiststä arwostans/ ylidzenäiltencaickein/ ei ol-
luthanellen/ nljncuin yhdelle rickalle ja Raadiherralle/ maili»
man edes yhderikäti mnnmxi/ että hänen piti nouseman ylös
ristin jasteldä hirtetyn alasottaman/ jos joennyt meidän sea«-sam sen lekis/nljn se Korpelin ia cunniattoman edesi.

Mitä



Wtä eaickiei hän peljanliyt waattcokc päälle
longi vrholisudcn jarohkcuden häncsä on ylös kchoiec
Pyhä hengi Ia sano edespäin Ewangclista:

MjN Pilatus ihmettcli että han jo cuoliut ou/
jacudzuilygönspäämiehen ja kysyi hänelle/ jos

hän jo aicacuollut oli/ja cmn hän asianPäämiehel'
daymmärsi/ annoi hän Josephille l ullmin/ m hän
ostillznawaatten.Näiden sanain cansa Ewangelisiat andawat pmwättä jo to,

disiawat julklsest että HERra lEsus on toliseft cnollm/ jow
ga mpös!PilatusPäämlcheldä on ymmärtänyt ja tietä saanut/
nijn että hän sen plidzen on jlwgencowin ihmetellyt/ että hän
fttjn plan cuollut oli/ja ennen
stjs näyttämeille/el ainoastans tolista hänen ih-
misen luondons mutta myös ilmoilta hänen cunm-
alltsen ylös nousemisens cuolluista/ cosca me vscom
jatunnustam hänen totisestcuollen/a el leestellen/
eli M idziäns näyttänen.

Että Christus on haudattu ntjncuinmuukin cuollut ihminen
on hän sen cansa lullulmeille phHexi lahiaxi M onwienpt can-sans caicki meidän spndimja pahat tecom hautanjä/ )ane
länpt ia sulkenut/nljn ettei ne enä tule Jumalan duomioneten
jameidänpaällencanna/maanne pilä oleman ca.klZic vscol-
lisille haudatut. Nhucuin Pwpheta Mi>ha/ stztä puhu:
Hän polki alas mcidämpahat lekomma ja meldan
syndimmeren sywyten heittt.cansa pita meidän lohduttaman ia ilmlttaman meitäm
vstollisella spdämmella/ siliä laotta ei vsto/ ei Mttän hywa

ChrijwM haulamiseji^ ej meidän pwq
O pahc-



pHemwsia, ottaman hänen ttlUtta Miommikansns euin suurest armosi iloidzeman ja pftollisclla sy,
dnmmellawasianottaman. "

3. Lumga hän on haudattu.Tuli myös Niwdemus jocaennengmlEsuren
tygö 01l tullut yöllä/ja toi Mirrhamita m Aloemsecoitettua/ lähes sata naula: niM he otit JEfuxenruumin käärit sen puhtasenj lynawaattesen /
hywänhajuWllä yrteillä/NG cmn Juvalaistentapa on haudata. Naisa sanoisi, meille tietä' annelan
<uingahanonlumalisild ihmisild/ nimittäin McodemuMlalosephildacunnialisest haudattu. Miia tule tahan Nico-
demu/en/ ntjn lasia seiso kirioilettu SoK /. Että han on pöl<
la tullut lEsuM?pgö/ oppeman sitä oikiata autuutta elc.Jama npt tuli tahangin ja tunnusta caickein ihmisien edes v,
scons/ että han on pitanpl Thristufen cansa. Tama nyt aue-
ta losephirisiista maahan ottaman lEsuM ruumista/Mom
costa wara suurin oli/ja Juvalaiset olisit lailanel heidän tä-
män tpon lahden maahan löpda ia häwittä; waanPphä hengi
jonga HERra Jumala oli lähapttänpt heiden sndammihins/
<eki heiden ntzn rohtis/i jo vthojlsexi ettei he mil<ln taitanee
peilata.
Mutta stzlläcuin hänrisimnaulittln/01l krydimaa
mkrydimaasa oli uusihauta jongahän oli hacannut
lMohon/jotzgnga ei kengän wieläpandu ollut/
sichen he panit hänen Judalmsten walmistus päi-
wän tähden/ että se hauta läsnä oli/ /g mmtit
kiwen sen owelle ia pois menit.

Joseph



loseph oli andanut elaisansci hacata hanel-
lens ealliohon yhden haudan/siliä han tiesi ettei mitan todem,
bata ole cuin cuolemä/eikä mitan tietamatsindä cuoleman hel-
ke. Tämän haudan jongshän oli andanui caumsta lailta/sillä
hänellä oli suuri rickans/ andoi han HERrM lEsmelle/ että
hänen ruumins piti siehen pandaman.

tapattunut Jumalanerins-
maisesi ehescadzomisest/ waicka nämat Jumaliset miehet o-
wat sen tehnetajan lilan lähden/että se oli läsnä ja walmisius
paiwäruptis loppuman/ja Oabbalhinpawä oli käfisä/ että
he sitä vikemin olisit työsians paasnett?Ztjn cuitengin )um,?l<,
on st nyn lattlanut/elta hänen wcas poicans pitilumalisien ia
hurscasien ihmisien cautla tuleman cunniamsest haudatut
jamaahan pannuri
ristin hapia olw tullut cunniallisen haulamisen caulta muutetu-
ki. Ia että Ewangelistat ntjn Ahkerasi kirioitlaVat/ haudan«ilat/ettäseollhacattu ealliohon/ lekewät hesentahden/ ettei
jscu ajattelis / Christien opetuslasten caiwancn kplljsi
elialdahaudan/ ja sala »arastanen heidän HERmns Chri-stien. Sentähden täsa seiso: että hauta oli harattu cowan
j<, smäncallion/ M ej phdelMn paicasia laltw sancttä jankotta.

NlMm myös ei ilman syytä sanota ettei
Wenhautanwiela ketän ennen ollut panduja haudattu sen-pMe että jos muita ihmisia ennen olis siehcn haudattu/ nGjocuM wwennut huutaman/nljsiä jongun plssnosncn/ja
meidän Christittpin vston olis halpwälsexi tehtv cli jsm. cr-,
hetpe sljla olis nosnul. Sencaldaisia csiadcn/ ntjn owat E-wangcllstal erinomaisesi namat haudan lilatniin ahkerasikiri-«Mnet. MMM mpös että Joseph jg Ntwdemus (joil-

y Y !gll-



la ilman epailemät on Mlpalwclioitans cansans)owat
tänet suurekiwen haudan owclle jota cp wähe colme eli Neliä
wahwa miestä ole lailanetlijkutla ja sen suurimman cuin he
owal woinclltjculta owelle/ ettei pMn olis saanut sisäll tullaiascn cuollen ruumista warasta japois otta. Edespäin seisoTeMs lumalisiji waimoist:

Silloin olit siellä muutamat waimot/MaGalileasi hänen cansans tullet M/Maria
dalena/jaloftnMaria/istuithauda cohdalla catzellk hauta ja cuhunga hänen ruumins pandin. Stjt-
tewalmistithehywänhajulisia yrteja ja woiteita:
Mutta Sabbathina he lewckfit lain tawan jÄktjn.

Hilman loisen Marian/joca M cudzutanpoicans lahden Jose/cudzu P. Marcus toisen poicans lahden
IgcoKi joca öll Christien äilin sisar/ joca hänen cansanssei,
soi ristin tykönä/ ja monicahtamia muita waimoja seuraisit
Chrisiusta Galileasta japalwelit händä. Nämät ahke-
ran waarin haudast/ cunga heidän Mestarinspandu oli. Sil-
la heidän mjelesäns oli tulla hänen ruumillensa tekemän sila
wHmcisiä palwellusta woilelemiscn cansa. Sentähden wisu-
fia waarin otit paicast cuhunga hän pandin/ Senpäälleelta
hänen jalleps olisit löptänel cuin Sabbalhi olis edesmennyt.

Opcmme/ Että l;Muin Joseph Arimathi-
ast/ osti callin ltjnan jaModemus palio Mirrha-
mita ja Aloela liki sata naula/ Ntjnpitä mpss meidän
andaman ne cuolluet cunnialisesija Christtilisest heidän leposi-
allens jahautans tulla/ ei nijn että me ludalaisien lawallao,
Kmmcwclcapäal ntjden edesmennein ruumita woitcleman/

waan



WHHN pitä cohtMsia ChnMiMä laipalla hatltamatt.
Ntjncuin Symch neuwo sanoden: PojMN cofta jocu
cuole/ nijn itke händä ja walita/ nizncmn se joca
suuren surun on saanut/ja kaari hänen nmmins
cohlullisesi/ta anna hänen cuvnialisest tu!la hau-
kan.
hän/ että muodollomus ja ylönpaldifts on laitettapa/ mjncuin
se cuin ei ole kelwollincn eli tarpelinen. Sillä ylön paldisus
on caikis asiois aina laitettapa/ nijncuin jocu lahdois ylpeillä
jacorciäantjtten cuoNuitencanfa/ japita ylen suuren culutu-
xen sljnä/jonga cansa olis taittu aulctta köyhiä ja lvaiwaisia/
ja cuilengin nijden annelankärsiä waiwa; sencaldaineneoreus
on wasian Jumalan tahtoa. Sentähdenmeidän pilä cuollut
nljn haman toimittaman/ eten me nijtä eläwitä köyhiä plön,
annajannhoda.

AommOsa.
Täsä meillä on caji cappajella, joista meidän wle waaZ

ti olla.

i. On Juvalaisien anomistsiawartioitaLhrijwM haudan plidzen.
Mutta toisna pälwana' walmistuMpckwck,

sta/ cocoonnutt pappein päämiehet jaPhariseu-
M PilatUM tpgö sanoden: Herm me mui-stamme.

Pckwa jM/nwalmlstuspalwcln/ se on/Sab-balhin päiwa/ Pääsiäis Zuhlana/ joca wtftanalja suuriaO ch hei-



tzttdan seasalis Mltm/ Cosca ludalalstt caickl mailmaNiseetpolmascam vlliplsnandamanla heitatts humalan pelaos
jahänen kastplsans harjoittaman. Silloin he wiclä olit eäy-
ttans wcha, waino ja caleulta IC>usta ja halien P. mu-Miftans wafian/aMelit ainoKsians senpäälle/cumZa he sänenmmsions peräti olisit saanet vlos juuritta ja cadotta. Scn>lahden he cudzuwalhänen canvast spdammest Wimeliäri/cuin he sanoitPilaturen lpgö/ Herra me muWm että se wiet-ttlla sanoi; Mmä tahdon colmmnen päiwan peräsi ylös no-sta namanhe idze ymmärsit colmannest päiwast/ taicka sisälle«lmannen paiwan. lasenlahenden sanoit: Mffe sen-tähden warielda colmanden pckwan astt hallta.Silla jos he olisit ymmärtänet wlmalwen paiwan Men/ mjn
he olisit kastenet warielda hauta nclienden paiwan asti/ ellei
hänen opeeuslapsens tulis ja warastais handa pois. Ei luda,laisten olistullut tätä peljätä/M opetuslapset ei idMn v,
sconetsila. ludalaiset tähän lisäwät: Ia Nl/N Wllmei-
nenwlllitys tule pahcmcm tllln Tä-
män he sanowaePilatuin tähden/ että he sitä parammlns,
lisilhänenkehoittantt andaman hcillens warlioita ilman jolaj»
<Ulaesiellä. Josta myösPilatus whlatuliMlM Aijw
M'n Ewangelists Mattheuskirioitta.

2. Pilatus ottandanut
heille wartiat. Pilatus sanoi helllechnck on war-
tiat/mengät ja warjelcat / nqn cuin te taidatte.
Mltta he menit pois ja wartwldzit hauta warti-
piden. mllsa/ ja lukidzlt fiwan MeMns.

Man-



Maanherra anda heille attomisetts Mtt
wattiot/ jotcahauis piti warieleman/ ja waralle heitä sitä ah,
kerasi tekemän/jonga he mpös tekewät/ cuin ikanens he par-
hain lailawat / Sillä ei he ainoasians pidä wahwa warlioto
haudasta/mutta myös lukidzcwat senZ suuren kiwen/jonga he
olit haudan swclle p/ikän olis tainnut lA
cutlakiwe ilman sinettimenrickomata.

Opemme/ että se on olllzt Jumalan Erin-
omainen edes cadzomllS ja toimitus / että I«-
dalaisetntjn ahkerasi owat warjeUet hauta warlioiden cansa/senpaälle ettei paikan olis saanut tulia hautan/scn cuolleyruuo
min cansa pahoin menemän/ taicka sila pois ottaman/ jong<»
tähden meidän vscom / Lhrisiuxen ylösnousemisesta cuollm,»
siaktjnniteläanjawahwistemn. Sillä ellei se warlio slispiF
deltv/ nijn wielä nyt löplasin ntjtä ihmisia / jotca luda-»laisten cansa ei pelkäisi sanoa.- hänen opetuslapseus tulit
pöllä jawarastit hänen. Tala estettä/ ntjn on meille Chwsiiloille tarpcllinen että Juvalaiset nljn ahkerasi owat war,
jellelhauta/ meidän vscom wahwistaman. Sentähden sen
cansa/ cuin ludalaistt aiwoit meidän vscoam estä Chrisiu,
fen plös nousemifi / owat sen kijnitlänel ja wahwisianet/Famä on tapaltunut Jumalan erinomaisesi edes catzomisest/sen pila meidän tunnusiamalt ja Jumalala sen edesi khllä/man ja cunniotlaman / joca caicki meille hpwäxi ja
haxi laitta jota cm me olis taitanet ajatellatcan.

HHRran autua.llsm jaterwelisen ylösnousemisen cansa/ me myös
meidän ruumin plssnousemisest ja

wahwl>



wHwistetan/ettäni/ttcuitt hänött suuM woiton
cunnian cansa ylösnosnm pitä myös/ meidän

caickein wqmelsnä päiwänä ylösnouseman tM-
caickisen elämän. longa ylös nousemisen tehkön
taikllle onnelisexi IVmala caickimaldias/'hä-nen poicans IESVM Lhristuxen mutta/ jolle
totiselle Jumalalle/ hänen ainoalle pojallens

za Pyhälle hengelle/ olconMos jacunnia
nyt jaalati öancaicklsest nim llankaicklseen.

A M EN-



/ /^

K I. L d>II I,Verbi olvini m HwlttlS l^om-

3 en/)o?-<?i - /.osHi>

' ttonoris A amoriz erZä gppoluit

commmH-um IN «uitti, vizilZnriMmum, concionez kmnc>.



<)uHmch lupcrtticio perty6eprc/Ig subin6e_),
?lim2tezpc»pu!i turba lciunQ,<

kierlam mecum pubem ltuclioslug o!im,,,
Idanne tibiZrancls eli iuttituille

til,, lgug. Bacrum sennnne libellum^vum vylZgz p9lrio,6s piet2te
kollicumiuviclile morsumcontemne. maliZn»

3lrl6eut6um tua Lcripta
kertunauz sata tereiz lauägbero. fell)c

Ltniticli cgpiesprlemia magna ooli.

xLcicodlius
5cK, «.e<H,

Opeela naick ckvös oppi' sywä:
Sillaan/ ensisi/ senselkiast' napita/

önmga Ihmisen tule kchtla/



Losta hän O<HRRALD'Mj M/
Ia mrpenst tlettäwH sano.

Sljtt / Gacramentist> hywin juuri/
löca on salaus sangen suuri:

losa H<LRRA mew RuummsaM/
Ia armonsa eaikille canda.

ia ProphetaistV wielck/
sielä

Olil/cuin SHRISTVSkiiw vtettin/
Pljnatlin/ja surkiast tapettint

Sangen caunin on Saarnan tehnyt/
la/nqncum idzetSilmin nähnyt.

Haodhoist' wqmein/oikeinopetta/
Ia tamcinhywän työns lopeM«

Ms/S!loMt sulomw
Ain' Ktjlä/ja ole Iloinen.-

loca sull' suomet' kir/at suopi/
Ia miehet Mrjat wlrcoin tuopl,' .

p(ucolll'mahdhat edhest V
loldhcngas näitä näet Kadhest';

Joista heilbmyös palca pandacon:
la/HERRA/meil!' caikill' andawtt>

Mansen tuldua tulewan/
Icksestilon olewan.

Modus L. I.igul^uz,Zc!,;^l^:c:oM'



Welt iloinen
hyfwa Heimolaisen

oikein opetat meitä /
TarpM kaimaan-HERRAN teitä.

Istuen caNGMasttnös
Julki lulistatt Hywa.: tvös.
H -n Echwllisesi Sywast

wiel/, opin hyfwaft
Kalls clMlga wainaar Haudataan
°sa maahan taalda caim
lost 3V5W33 ftn pmmn suopi ,
)a wWmttaaid iwon wicpt

tu« Läliar SwtMbrukenNs.



cae/zcH ve/^^.

Veru: Oei in Hwlttlö.'

»

iwl!N mel-iluw non lguäidug QrnZnz-'/
! < cZo perpenäcnz, clle puto

mu.cc»s scrmone öocentcln^

dic.äuaom in lerltt. Hciepol 51 N LZ. 11UF.
H In



Avolat Kine IKomX gnilng
LN.L Ne Nll. K. 18 splen6emem NLILH ML(>lvmpum_,,

Daniel Alenius s.K.l^.

//seHsfti..^

Killem ViroVenerabili LcOo<^Mmc,,

koäitin terlltn Oomini rommilla talen?»

kry



kro meritlZlaituri cum ju<3iclt orbem.^

Karcku^iul.

Hivo» e/? T,oi<? <?m«i)

citä gcijecit erenä



ln kgtri«el2uäe3, Lc6ecuB ic>seluurn_.
liinc meritä multia multum memoracur in ori^

ex animo, Oominus tua le-
cun6et

Aoc voveo luoplex,- Vive vgleo,- 6iu.










